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কঞ্চ পাস্তী ও রাম প্রসাদ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

রামপ্রলাদের জোষ্ঠ পুত্র রামদুলাল সেন; তাহাদের ভূসম্পত্তির বিবরণ ১২*২ সনে নদীয়া 

কালেক্টরীতে দাখিল করিয়াছিলেন । রামদুলালের স্বাক্ষরিত চাটি তায়দাদের সংক্ষিপ্ত 

বর্ণনা এবং ছুইটি সনদের নকল আমর। ১৩৫২ সনে প্রকাশ করিয়াছিলাম ( সা-প-প, ৫২, 

পৃ. ৪-৬)। একজন ব্যতীত ভূমিদাতাদের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল-_বাজ। কৃষণচন্জ 

ও হাপিসহরের সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় দর্পনাবায়ণ, শ্রীরাম ও কীলীচবণ বাঁয়। আমর তৎকালে 

অনুমান করিয়াছিলাম, অজ্ঞাতপরিচয় অপর ভূষিদাত্রী পস্ভদ্রা দেবীও এ বংশীয় হইতে 

পারেন” (এ, পৃ. ৬)। পরবতী গবেষণার ফলে আমাদের অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন 

হইয়াছে । লক্ষ্য কর। আবশ্যক, তিনটি তায়দাদের ভূমি নিজ হালিসহরের বাহিরে অবস্থিত 

ছিল। রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সনদে পিখিত আছে-__“নিজ জোত করিম! ভোগ করহ” (এ, পৃ. ৫)। 

কিন্ত স্থতদ্রা দেবীর প্রদত্ত বাটি” জোতভূমি নহে--সনদে স্পষ্ট লিখিত আছে, “তোমাকে 

বদতি করিতে বৈগ্যত্তর মহথাত্রাণ দিলাম তুমি বাটীতে বসতি করিয্! পুব্রপৌত্রাদীক্রমে 
পরমযুখে ভোগ করহ” (এ, এ)। তায়্দাদদে এই ভূমির পরিমাণ লিখিত আছে, “আন্দাজী” 
১/* বিঘ1 এবং তাস “নন্দনবাটা”তে অবস্থিত ( অন্গমিত পাঠাস্তর নকুলবাটা ঠিক নহে)। 
হালিশহরের “পুশিমাব্রত সমিতি” রামপ্রসাদের ভিট] উদ্ধার করিয়! ষে বিবরণ দিয়াছিলেন, 

তাহ! মুদ্রিত হইয়াছে । তাহাতে লিখিত আছে, “রাম প্রমাদের ভিটার জমি, আন্দাজ এক 

বিঘা, হালিশহর পাবর্ণচৌধুরীদের জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারীর তৌদ্জি নং ২৫৩৭ 
নন্দনবাটার তালুকের অন্তর্গত। সাব্ণ-চৌধুরীরা উক্ত জমি ৬রামপ্রসাদকে কিন্বা তাহার 
পূর্ব্বপুরুষকে বিনা খাজনায় বসবাস করিতে দিয়াছিলেন” ( কুমারহট্ট হালিশহর, শতবাধিকী 

স্মারকগ্রন্থ, পূ. ১৪১)। স্থভদ্রা দেবীর সনদের সহিত এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়! 
যাইতেছে । স্ৃতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, কুভদ্রা দেবী চৌধুরীবংশীয়া ছিলেন এবং 
তাহার নিজ বলতবাটার দক্ষিণাংশে “কলাণবর” রামপ্রসাদকে ১১৬৫ সনে (১৭৫৮ গ্রীষ্টাবে ) 

আনিয়া বাস করইয়াছিলেন। পাড়াটির নাম ছিল নন্দনবাটী এবং ইহা! রামপ্রপার্দের পৈতৃক 

বাসস্থান নহে। সেনদের মূল বনতবাঁটী কুমারহট্রে কোথায় অবস্থিত ছিল গবেষণীম্ব।* 

১। অন্মল্লিথিত "“কবিরগ্রন রামপ্রসাদ সেন” গ্রন্থে (সাহিত্য-সাঁধক-চরিতমালায় প্রকাশিত) প্রমাদবশতঃ 
তিন স্বলে রামছুলাল স্থলে “রঘুনন্দন” মুত হইযাছে ( পূ. ২১, ৩৯ )। 

২। রামপ্রদাদের এই নূতন বাটার স'মান। নির্দেশে পাওয়া বায়, ইহার ছুই দিকে “পরিথা” ছিল-_উত্তরে 
রামহরি চক্রবন্তীর “ভদ্রাসন” এবং পশ্চিমে রাম রায়ের “মহহ্থ"-বাটী। দেখা যাইতেছে, পরিখাসমন্থিত এই 
বসতবাটী সন্ত্ান্ত পলীতে অবস্থিত ছিল । রাম রায় চঙ্জাগতভায় উল্লিখিত ( পূ. ৭*, “পর! কুমারহটন্ব-বামর়ায়হ্য 
কামিনী”) ভরত মলিকের কিকিৎ পূর্ববর্তী ইনরঞা হর বৈদ্ধপ্রধানের সহিত অন্ভিন্ত বলিয়। 
মনে হর। | বা 
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 ক্বাজা! কষ্ণচন্দ্র ১১৫৬ সনে তারতচন্দ্রকে “বৃত্তি” দান করেন এবং তাহার ৯ বৎসর পরে 

১১৬৫ সনে বামপ্রসাদকে “মহোত্বরাণ” দান করেন । উভয় সনদের নকল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত 
হইয়াছে (সা-প-প, ৫২, পৃ. €-৬ ) এবং উভয়ের মধ্যে পাঠের বৈলক্ষণ্য প্রণিধানযোগ্য | 

ভারতচন্দ্রের উপাধি পগুণাঁকর” সনদে উল্লিখিত রহিয়াছে, পক্ষান্তরে রামপ্রসাদের উপাধি 

“কবিরঙন” কোন সনদেই উলিখিত হয় নাই। স্থতরাং অনুমান হয়, রাজা 

কষ্চন্দ্রের দানকালে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাবেও এ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। এস্থলে প্রবীণ সাহিত্যিক 

প্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অত্যতূত উক্তি করিয়াছেন-_“প্রত্যেক দানপত্রেই উপাধি লিখিত 

থাকিবে এবং সর্বত্র অন্হ্তত হুইবে তাহা নহে” (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ৯* )। 
দার্শনিক পণ্তিতগণ “তন্ন” বলিয়াই রীতিমত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাঁকেন। শ্রদ্ধেয় 
যোগেনবাবু তাহার সম্পন্ন ভাণ্ডার হুইতে যদি একটি মাত্র দ্রানপত্রের প্রমাণ উপস্থিত 

করিতেন, ধাহাতে দানভাজন ব্যক্তির উপাধি জ্ঞাতসারে বচ্জিত হুইয়াছে, আমাদের উপকার 

হইত। তিনি রাজশাসনের মত “তন্ন” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন । তাহ!র মন্তব্যের পরবর্তী অংশ 

আরও বিস্ময়জনক | “কবিরঞগ্ন তাহার উপাধি না থাকিলে তাহার কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহা 

ব্যবহার করিবেন কেন? দানপত্রে উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহ গ্রাহা হইবে না, ইহা 

প্রমাণসহ ও যুক্তিযুক্ত নহে_ "ইত্যাদি ইত্যাদি ( এ পৃ. ৯০-৯১ ) |! রামপ্রসাদের “কবিরঞ্জন” 
উপাধি কোন কালেই ছিল না বা গ্রাহ নহে- ঘুণাক্ষরেও কেহ কোন দিন বলেন নাই। 
শশশৃঙ্গ স্যষ্টি করিয়া এখানে মহাবীর্য্যের সহিত উৎপাটিত হইয়াছে !! 

রামপ্রসাদের নামে মোট চারিটি দানপত্র ছিল-_-ধে ছুইটির নকল কালেক্টরীতে পাওয়া 

ষ্বায় নাই, তাহারও “তায়দাদে” ( অর্থাৎ বিবরণে ) দানগ্রহীতার নাম শুধু “রামপ্রসাদ সেন”ই 
লিখিত আছে-_“কবিরঞ্জন” উপাধি নাই । দুইটির একটিতেও ঘি উপাধি লিখিত থাঁকিত, 

পুত্র বামহুলাল তাহছ। নিশ্চয়ই তায়দাদে উল্লেখ করিতেন । স্থতরাং রামপ্রসাদদের যে সকল 

গ্রন্থে ও পদে “কবিরঞ্রন” উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহ] ১৭৫৯ খ্রীষ্টাবের পরে রচিত হইয়াছিল, ইহাই 

যুক্তিনি্ছ। ইহার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ আছে কি না, গবেষণীয়। আমরা এ যাবৎ 

কিছ পাই নাই।* প্রত্যেক দানপত্রে উপাধি লিখিত থাকে না স্বীকার করিলেও সব 
কয়টিতেই না থাকার অন্ত কোন যুক্তি থাকিতে পারে ন1। | 

দ্বিতীয়তঃ, আমর! লিখিয়াছিলাম ( কবিরঞ্ন রামপ্রপাদ সেন, পৃ. ২০), পরামপ্রসাদ 

কোন গ্রন্থে বা পদে রাজ কষ্ণ5ন্দ্রের নামোলেখ করেন নাই”। একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 

পপ্যাদার রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি” পদটি আবৃত্তি করিয়া আমার উক্তির 

ক্রটি প্রদর্শন করেন এবং এ পদটির প্রামাণ্যবিষয়ে আলোচনা করিতে অন্থরোধ করেন। 
বর্তমান প্রবন্ধের অবতাঁরণ! এই অনুরোধরক্ষার্থ বটে। রামপ্রপাদ্দের কোন কোন পদ এত 

৩) সম্ভঃপ্রকাশিত ডঃ প্রাশিবগ্রসাদ ভট্াচাধ্যরচিত “ভারতচন্ত্র ও রামপ্রনাদ" গ্রন্থে আমাদের অভিমত 

হখাবখ উদ্ধত ও গৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৪*, ৫১)। কবিরঞ্রন ভারতচজ্ের পরে বিগ্যানুন্দর রচন। করেন-_ রাজ 

স্বকচজের দানপত্র তাহার অন্যতম পরযাণরূপে গ্রহণীয় । 



৬৩ বর্ধ ] কৃষ্ণ পাস্তী ও রামপ্রসাদ ৩ 

বিভ্রান্তি স্ষ্টি করিয়াছে যে, তাবিলে আশ্চরধ্য হইতে হয়। আলোচ্য পদটি এ বিষয়ে একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

রামপ্রসাদের যে গানটিতে রাজ কষ্চন্দ্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার প্রারভ্ে আছে, 
পম]! গে! তারা ও শঙ্করী।” এই গান প্রথম কে প্রকাশ করিয়াছিলেন নির্ণয় কর! আবশ্বক । 
ঈশ্বর গুপ্তের প্রকাশিত ৬৬টি পদের মধ্যে, অথবা ১৭৮৪ শরকে বটতল! হইতে প্রকাশিত 
“কবিরঞ্নের কাব্যসংগ্রহে* (মোট ৯১টি পদ) এই গান নাই। ইহা সর্বপ্রথম দয়ালচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় ১২৮২ সনে প্রকাশিত “প্রসাদ-প্রলঙ্গে'র প্রথম সংস্করণে মৃত্রিত করিয়াছিলেন 

(পৃ. ১২-১৩, ১৮নং গান )। এই গানে রামপ্রসাদের ভণিতা নাই-_দয়াল ঘোষ পাদটাকায় 
লিখিয়াছেন__ 

“যে যে স্থানে * * এইরূপ যোড় তারক] চিহব আছে, 

সঙ্গীতের সেই সেই অংশ প্রভৃত প্রয়াসেও পাইতে পারি নাই |”. 
তবে রামপ্রসাদের পদাবলীর অস্তভূত হইল কেন? দয়াল ঘোষ উত্তরে লিখিয়াছেন, “যাহার 

নিকট হইতে যে সঙ্গীতটী লওয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ “এটা প্রসাদী সঙ্গীত কি না” 

জিজ্ঞাসা করিয়া % * * গ্রহণ করিয়াছি ।” (ভূমিকা, পৃ১৩)। আজ ৮* বৎসর ধরিয়। 

রামপ্রপাদী গানের অগণিত প্রকাশক নিব্বিবাদে দয়াল ঘোষের পর্িশ্রমলন্ধ বস্ত নকল 
করিয়া আপিয়াছেন।* আমরা! গানটির কেবল প্রয়োজনীয় একটি পয়ারই উদ্ধৃত্ত 

করিতেছি £ 
“প্যাদার রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি । 

এ ষে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাডক্তি, তাবে দিলে জমিদারী ॥৮ 

(প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় কৃষ্ণ পড-ক্তি, পরে পাঙ.ক্তি হইয়াছে ) 

কৃষ্ণ পান্তীর অপূর্ব জীবনবৃত্তান্ত রাণাঘাট-নিবাসী কালীময় ঘটক ( ১২৪৭-১৩৯৭ 

বঙ্গাব) প্রথম “চরিতাষ্টক* গ্রন্থে প্রকাশ করেন_-তিনি স্থানীয় বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, ষাহ। কলিকাতায় বসিয়। পাওয়। যায় না। সহশ্ররাম পাস্তীর তিন পুত্র-_ 

কষচন্দ্র, শতৃচন্দ্র ও রামনিধি। জ্যেষ্ঠ কৃষ্চচন্দ্রের জন্ম হয় ১১৬ বঙ্গাব্দের অগ্র্থায়ণ মাসে 
(১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্বের নবেগ্বর-ডিসেম্বর মাসে) অর্থাৎ রামপ্রমাদের তিনি প্রায় ৩৭ বৎসর 

কেনিষ্ঠ ছিলেন। আড়ংঘাটার “যুগলকিশোর* বিগ্রহের গঙ্গারাম মোহাস্তের নিকট 

হইতে ছোল। কিনিয়৷ কষ্ণচন্দ্রের ষে প্রথম ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার পুঙ্বানুপুঙ্খ বিচি 
বিবরণ কালীময় ঘটক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ইহা। ঠিক ১১৮৬ বঙ্গাবের ( ১৭৭৯-৮০ 
্ীষ্টাবের ) ঘটনা । ইহার পর হাটখোলায় গদী স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসায় হবার 
ক্রমশঃ অভাবনীয় ধনাজ্জন করিয়! বিখ্যাত হন। সহত্ররামের ১/ বিঘ। জমির স্থলে ১২১৬ 

৪ । কেবল শ্রদ্ধেয় জীযোগেজ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (পৃ. ৩৪৬) একটি পও.ক্তি বাদ দিয়া, 'আমার পরে' স্থলে 

"আমার উপর', “বিষ খাওয়া ইয়ে' স্থলে 'গরল খাইয়ে", 'তারে দিলে' স্থলে 'তারে ছিলি', 'বসে আছছছ' স্থলে 'বসে আছে? 

প্রভৃতি লিখিয়। মৌলিকত। রক্ষ। বরিয়াছেন। 



৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য 

মনে মৃত্যাকালে কষ্ণচন্দ্রের মোট ধনসম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ছুই কোটি টাক1। 
দ্বিতীয় ভ্রাতা শডৃচন্দ্রের পরামর্শে পরে ১২১ সন হইতে কষ্ণচন্ত্র ভূমম্পত্তি ক্রয় করিতে 
থাকেন। ১২০৬ সনে রাণাঘাট গ্রাম ক্রীত হুইয়াছিল। রাণাঘাট-নিবাসী ঘটকের লেখ! 

কলিকাতার প্রাসাদবাসী আঢ্য লেখকসম্প্রদায়ের মনঃপৃত হয় কিনা সন্দেহ। আমরা 

তঙ্জন্ত কৃষ্ণ পাস্তী সম্বন্ধে ইংরাজী লেখারও সারসঙ্কলন করিতেছি । কৃষ্ণ পান্তীর মৃত্যুর 
এক বৎসর পরে ( পিতার জীবদ্দশায় মৃত ) কনিষ্ট ভ্রাতা রামনিধির পুত্র বৈদ্যনাথ সম্পত্তির 

ংশ লাভের জন্ত মোকদ্দম। উপস্থিত করেন (জুলাই ১৮১০ খ্রীষ্টাবে )। এই সকল বিবাদ 

অর্ধশতাব্দী ধরিয়] চপিয়াছিল এবং বহু তথ্য নানা ল রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
901079209 0০00 10901810208 হইতে (০) 000, 623-49, 790 185? ) পাওয়া 

যায়, সহশ্ররাম প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাবে (“8১০০৮ 60৪ 98: 1800” ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

অর্থাৎ সহম্রামও সভবতঃ রামপ্রসাদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। উভয় ভ্রাতার যৌথ কারবার 
চলিয়াছিল ২* অগ্রহায়ণ ১২১২ পাল পধ্যস্ত। মধ্যম ভ্রাতা শতৃচন্ত্র ১৩ আবধাঢ় ১২১৪ সালে 

উইল করেন। 

নদীয়। জিলার 02966682 ( 0571966, 1910) গ্রন্থেও কৃষ্ণচন্দ্রের ছোলা কিনিয়া 

প্রথম ভাগ্যোদয়ের কথা লিখিত হইয়াছে--তাহ1 ১৭৮* ্রীষ্টাববে ঘটিয়াছিল (11118 

00001160100 1780 7), 188 )। 

কৃষ্ণ পাস্তভীর এক পুত্র উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর মৃত্যু হয় ২২ আযাঢ় ১২৬৩ সালে 

( এ সনের ২৭ আযাঢ় সংখ্য। সংবাদ প্রভাকর ত্রষ্টব্য )। 

এখন দেখ! যাউক, রামপ্রপাদ কি করিয়া কষণ পান্ঠীর জমিদারী-ক্রয়ের সম্বাদ লইয়৷ গান 

রচনা করিয়াছিলেন। গ্রপ্ত কবি ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যা সংবাদ-প্রভতাকরে 
লিখিয়াছিলেন-_-“তাহার মৃত্যুর দিন গণন! করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না” (পৃ. ৪)। 

তদম্মারে আমরা প্রথমতঃ স্থুলভাবে পিখিয়াছিলাম, রামপ্রসাদের মৃত্যু মন ১১৮৯ বঙ্গাবের 

পূর্ব্বে যাইবে না ( সা-প-প, ৫২, পৃ. ৩)। পরে স্ুম্্রতর গণনায় ১১৮৮ সনের ৪ কাণ্তিক 

বুধবার শ্যামাপু্জার পরদিন তাহার মৃত্যুতারিখ নির্ণয় করিয়াছি ( কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, 

পৃ. ১*)-_-তাহাই গুপ্ত কবির উক্ত প্রবন্ধ রচনার ঠিক ৭২ বৎসর পূর্বে হয়।. অর্থাৎ 
১১৮৬ মনে মোহাস্তের ছোলা কিনিয়! ক পাস্তীর প্রথম ভাগেযোদয়ের ঠিক ছুই বৎমর পরে 

এবং তৎকর্তৃক প্রথম জমিদারী ক্রয়ের ১৩ বৎসর পূর্বে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দজ্রের নায়ে তথাকথিত নিলামজারি ও কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারীক্রয়ের 

মধ্যে বস্ততঃ কালব্যবধান প্রায় ৪০৫০ বৎসর। স্থৃতরাং উল্লিখিত গানটি কোন প্রকারেই 

কবিরঞন রামপ্রপাদের রচনা হইতে পারে না। 

শর্ছেয় শ্রযোগেন্দ্রনাথ গ্রপ্ত মহাশয় আমাদের হক্মতর গণনা! প্রধত্বপূর্বক গোপন করিয়া 

পূর্বতন স্থল গণন। উদ্ধৃত করিয়া “গ্র€ণষোগত” মনে করিয়াছেন (পৃ. ৩৯), কিন্তু কাঁধ্যকালে 

তিনি বস্তত্তঃ কোনটাই গ্রহণ করেন নাই--তাহার মতে সাহেব লোকের লেখাই অধিকতর 
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প্রীমানিক-_+*১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে রামগ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল” (পৃ. ১৬৩, ১৭৩, ১৭৮)। 

অর্থাৎ গুপ্ত কবি অন্ন ২৫ বৎসর গবেষণ! করিয়া যে সাবধানে লিখিয়াছেন, “৭২ বৎসরের 

অধিক হইবে না,” তাহ! শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয়ের মতে ভ্রমাত্মক ! কৃষ্ণ পাস্তী ১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে 

বদের পিঠে বোঝাই করিয়া সাত হাট ঘুগিয়া ব্যবসায় করিত-_তাহার জমিদাবীক্রয় ২* 

বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে বামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুকীলে তাহার বয়স হয় (১৭১৮ 

্রীষটান্দে জন্ম ধরিলেও ) বড় জোর ৫৭ বৎসর, অথচ গুপ্ত কবি লিখিয়াছিলেন, “৬০ বৎসর 

বয়দের কিঞ্চিৎ পরে ।” গুপ্ত কবির নিক্ষল গবেষণার আর একটি ভ্রমপ্রস্থতি ! পক্ষান্তরে 

শ্রচ্ছেয় শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ধ মহাশয়ের “মার্ক” গবেষণার স্বরূপনির্ণয়ের জন্য রামগ্রসাদের 

জন্মাব্ব বিষয়ে পুনরালোচন! আবশ্যক হইয়াছে এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা অপরিহাধ্যও বটে। 

কৈলাসচন্ত্র দিংহ মহাশয় “সাধক-সঙ্গীতে"র প্রথম সংস্করণে “বহু যত্বে* জানিতে পারিয়াছিলেন 

যে, রামপ্রসাদ ঠিক ১৬৪২ শকে (১১২৭ বঙ্গাবে বা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ) জন্িয়াছিলেন ( ১ম 

ভাগ, অবতরণিকা, পৃ. ২৭)। রামপ্রসাদের জন্মাব্দের ইহাই এক মা সঠিক নির্দেশ বটে 

গুপ্ত কবি হইতে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় পর্য্যস্ত ১০০ বৎসর মধ্যে আর আর সকলেই ৪০০০ 

অথব! আহুমানিক নির্দেশ করিয়াই সন্তষ্ট। সাধক-সঙ্গীত ১২৯২ সনে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

আমরা গুপ্ত কবির নির্দেশ অবলম্বন করিয়া! ১১২৭ সনেই তীহার জন্ম অন্থমান করিয়া ছিলাম, 

“নিশ্চিতই তাহার পূর্ব্বে নহে এবং ১১২৮ পনের পরেও নহে” ( কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন, 

পৃ. ১১)। রামপ্রলাদের একটি দুর্বোধ্য গানে পাঁচটি গ্রহের নামোল্লেখ আছে--তাহ। 

রামপ্রপাদের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান মনে করিয়া ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে তাহার জন্ম 

সুক্মভাবে নির্ণয় করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম ( এ, পৃ. ১১-১২)।* 

১১২৭ সনে রামপ্রসাদের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি বিম্ময়জনক প্রমাণ আমাদের হত্তগত 

হইয়াছে । হুগলী জেলার ভদ্বেশ্বরনিবামী ভিলিজাতীয় কাণ্তিকচরণ দের পুত্র হৃদয়চন্দ্র দে 

জমিদার সরকারে চাকরী করিতেন। তাহার একটি খাতায় পারিবারিক ও স্থানীয় নান। 

বিচিত্র ঘটন। সন তারিখ পহ লিপিবদ্ধ আছে। ১২৯৩ সনের ঘটনাবলীর সঙ্গে কয়েকটি 

পুরাতন সম্থাদ লিখিত হইয়াছে-_রামপ্রলাদ, ভারতচন্ত্র, রাজ! কৃষণচন্দ্র, ও ব্গাঁর হাঙ্গামার 

তারিখ। লেখক সন-তারিখের বাতিকগ্রস্ত ছিলেন-__বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির 

মৃত্যুকাল তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশই অধুন। অন্যত্র পাওয়ার উপায় নাই। রাজা 

কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কে একটি সম্বাদ আমরা জানিতাম না--"সন ১১৫৯ সালে এজগধাত্রী পূজা 

শুরু হয়।” রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তীহার লিপিটি অবিকল উদ্ধৃত হইল :-- 

জে রামপ্রসাদের গাণ তাহার জন্ম বিবরণ 

কুমারহাট্র গ্রাম নিবাধ__ 

€ | কুমারহট্ট--হালিশহর শতবাধিকী শ্মারকগ্রস্থের পুরাবৃত্তাংশে (পৃ. ৪৪) অন্মাক্ণীত রামপ্রসাদের জন্ম- 

মৃত্যুর তারিখ বখাযধ উদ্ধত ও গৃহীত হইয়াছে। 
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বামগসীদ সেন জাতি বৈর্দ__ 

জন্ম সন ১১২৭ সাল-- 

রামপ্রসাদ সেন মুহুরিগীরি ত্যাগ-- 
সন ১১৪৭ সাল করিয়া কালি ঠাকুরের-- 

সাধন! করিয়! কিছু দিন পরে মৃত্যু হয়-_ 

ছুইটি তারিখই অতীব মৃল্যবান্। ১১৪৭ সালে ( ১৭৪-৪১ খ্রীষ্টাব্ধে ) ২০-২১ বৎসর 

বয়সে মুহরির কাঁজ করিয়া থাকিলে রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক গোঁকুল ঘোষাল নাও হইতে 
পারেন গোকুল ঘোষালের অভ্যুদয়কাল আরও পরে। হৃদয় দে নিশ্চয়ই কোন পত্রিক! 

হইতে সম্বাদটি আহরণ করিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন--কোন্ পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত 

হইয়াছিল, গবেষণীয়। 

শ্রছেয় শ্রীযোগেন্্রনাথ গু মহাশয় হ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অস্মদগণিত রামপ্রসাদের জন্মকালীন 

গ্রহনংস্থানের কথ! সাদরে একদিন আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্ত, নিতা স্ত 

আশ্চর্যের বিষয়, পরে তাহার গ্রন্থে প্রধত্বপূর্বক আমার এই শেষ গণনা গোপন করিয় 
৭ বৎসর পূর্বেকার স্থল গণনাই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন ( পৃ. ৩৯) এবং পুনঃ পুনঃ 

লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় কর! সহজ নহে (পৃ ৩৮,৪৪)। “কেহ 

কেহ অনুমান করেন 'অনেকে অনুমান করেন» “অনেকেই মনে করেন" প্রভৃতি নিশ্রমাণ ও 

অস্পষ্ট ভাষায় নানা তারিখ উল্লেখ করিলেও তাহার নিজের পক্ষপাতস্থচক উক্তি হুইল, 
"১৭২৩ গ্রীষ্টাব্বে বা ১১২৯ সালে” ( পৃ. ৩৮ ছুই বার, পৃ. ৪৮ ও পৃ. ১০৪ বড় অক্ষরে ) এবং 
অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার হইল এই যে, তিনি ভ্রমেও একবার স্পষ্ট করিয়া ১১৯ সালের 

উল্লেখ করেন নাই-_তীহার মনের নিভৃত কন্দরে এ সনটির প্রতি কেন বিছ্বেষভাব উদ্ভুত হইল 
জানি না। ১১২৯ সন ১৭২২-২৩ খ্রীষ্টান্বে পড়িয়াছিল-__শুধু ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে নহে। 

রামপ্রসাদের জীবৎকাল তাহার মতে দ্াড়াইতেছে ১৭২৩-৭৫ খ্রীঃ অর্থাৎ মোট ৫২ বৎসর । 
কিছু বেশী হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্তু গুপ্তকবির পিদ্ধবৎ লিখিত ৬* বত্মরের “কিঞিৎ পরে? 

কিছুতেই তাহার কোন প্রকার স্থল ব৷ স্ক্ম গণনায় সমথিত হইতেছে না। লক্ষ্য করা৷ 

আবশ্যক, এক স্থলে ( পৃ. ১৭২ ) ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ শ্রী) “কাহারও মতে” রামপ্রসাদের 

দেহত্যাগ বণিত হইয়াছে-_ইহ শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর নিজ মত বোধ হয় নহে। যদিই 
হয়, তাহা হইলে রাম প্রমাদের জীবৎকাল দাড়ায় অন্যান ৬৪ বখপর এবং এ মৃত্যুসন গুধ- 
কবির প্রবন্ধ রচনার ৬৬ বৎসর পূর্ববর্তী হয়--উভয়ই গুপ্তকবির গবেষণালব্ধ তথ্য নির্ণয়ের 
বিঝোধী। ইহাঁও লক্ষ্য করা! আবশ্তক, কৃষ্ণ পাস্তীর কোন “জমিদারী” ১১৯৪ সালেও অঞ্জিত 

হয় নাই, হইয়াছিল ১২০১ সাল হইতে । অথচ শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 

কবিরঞজনের “জীবিতকালেই--'কৃষ্ণ-পাস্তী প্রভূত ভূসম্পর্তি ক্রয় করিয়! ভূম্যধিকারী 

হুইয়াছিলেন” (পৃ. ২২৭-২৮)। কৃষ্ণ পান্তীর পরবর্তী আবাসস্থল “রাণাঘাট”ই ক্রীত 

হইয়াছিল ১২০৬ সনে ( ১৭৯৯ ত্ীঃ)। সরকারী দণ্তরধানা হইতে কুষণ পাস্ঠীর জমিদারী 
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অঞ্জনের কোন নবাবিষ্কত প্রমাণ হয় ত শ্রদ্ধের যোগেন বাবু পাইয়। থাকিবেন__তাহা, 
প্রকাশিত হওয়! বাঞ্নীয়। বর্তমানে আমর! দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কুষ্ণ পাস্তীর 

অভ্যুদয় রামপ্রসাদের জীবদ্দশায় ঘটে নাই এবং আলোচ্য গানটি কোন প্রকারেই কবিরঞ্চনের 

রচন। বলিয়া ধর] যাইতে পারে না। গানটিতে ছুইটি ইংরাজী শব্দ আছে__“ডিক্রি' ও 

£ডিস্মিস্চ। বামপ্রসাদের সমস্ত গ্রন্থ ও পদাবলীমধ্যে মোট কয়টি ইংরাজী শব্দ পাওয়। যায়, 

কেহ কষ্ট করিয়] নির্বাচন করিলে ইহার সমুচিত আলোচন! সম্ভবপর হয়। আপাতদৃষ্টিতে 
শব্ধ দুইটি আধুনিকতা স্থচনা করে এবং কবিরঞ্রনের রচনামধ্যে তাহাদের প্রয়োগ অন্ততঃ 

ংশয়াকুল হুইয়৷ পড়ে । 
ডং শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ গান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন--“এ সঙ্গীতে 'প্যায়দার রাজা 

কৃষচন্দ্র এইব্প উল্লেখ থাকাতে অনেক বিশিষ্ট পপ্ডিতেরই ধারণা, এ পদটি কবিরঞন রাম- 

প্রসাদদেরই রচনা । তাহার! এই পপ্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলিতে মহারাক্জ কষ্ণচন্দ্রকে 

ধরিয়। লইয়াছেন। কিন্তু এ ধারণ একান্তই ভ্রাস্ত। কারণ, কবিরঞ্জনের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার 

মহারাজ! কষ্ণচন্দ্র প্যায়দার রাজা? বলিয়! পরিচিত হইবেন কেন? ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালই 

হইবেন।” (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পূ. ২৩১)। এই মন্তব্য যেমন বিন্ময়কর, তেমনই 

অভিনব । ডঃ ভট্টাচার্যের অনুমান অবশ্ট বিচারসহ নহে। থিদিরপুরের ঘোষালবংশের 

অভ্যুদয় কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাতা দেওয়ান গোকুল ঘোষাল ( ১৭৭০ শ্রীষ্টাৰে স্বর্গত ) ও 
কুষ্ণচজ্দ্রের একমাত্র পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ ঘোষালের ( ১১৪৬-১২২৮ সাল ) হস্তে পুর্ণমাত্রায় 
হইয়াছিল-__কবিরঞ্তন্র জীবদ্দশায় তাহাদের নামে “নিলাম জারি, মোটেই হয় নাই। 
বস্ততঃ ভ্রাতা এবং পুত্রের তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্র নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন__গীনের মধ্যে তীহাব এ ভাবে 
নামোল্লেখ সম্ভাবিত নহে । 

গানটি আছ্যন্ত দেহাত্মঘটিত বূপক-_হঠাৎ তন্মধ্যে ছুই জন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ 
অপ্রাসঙ্গিক ও অনিপুণ হন্তের পরিচায়ক বলিয়! আমর] মনে করি। সম্ভবতঃ পয়ারটি পরে 
প্রক্ষিপ্ধ হইয়াছে । এক আসামী ছয়ট। প্যাদা ঝগিতে দুঃখের নিদান কামক্রোধাদি ছয় 

রিপুর কথাই বল! হইয়াছে_ষড়রিপু জয় কর। সাধকমাজ্রেরই কর্তব্য । সাঁধনবলের অভাব- 

বশতই “হুজুরে' অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইষ্দেবীর নিকট “দরখাস্ত' বা আবেদন কর! দুঃসাধ্য । হুজুরে 
উকীল বলিতে সম্ভবতঃ মন্ত্রদাতি। গুরুকে বুঝাইতেছে-_ছু:খের ডিক্রিঙারির বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
বৈষয়িক স্থখের জন্ত শিষ্ের আবেদন ডিস্মিস্ করা তাহার পক্ষে ম্বাভাবিক। এই 

সাধন-সঙ্গীতের পদযোজনায় ৪০৫০ ব্ৎসবের ব্যব্ধানবর্তা ছুইটি প্রনিদ্ধ এতিহাসিক ঘটনার 

সমাবেশ প্রক্ষি হওয়াই সম্ভব। প্যাদার রাজ! অর্থে রিপুজয়ী ধরিয়া! সাধনমার্গে অগ্রসর 
রাজ! কষ্ণচন্দ্রের বিষয়বৈভব হানির কথা অসঞ্গত না হইতে পারে, যদিও কবিরগরনের ও 

কষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় নান। বিপৎসত্বেও নদীয়ার জমিদারী বস্ততঃ ক্ষু্ন হয় নাই, হইয়াছিল 

অনেক পরে; কিন্ত দেহাত্মঘটিত সাধনসঙগীতে কৃষ্ণ পাস্তীর জমিদারী অঞ্জনের সঙ্গতি ও 
সার্থকতা বুঝা যায় না। 



৮ সাহিত্য-পরিধং-পত্রিক। [১ম সংখ্যা 

আমরা এই গানটির যে প্রাচীনতর পাঠ আবিষ্ষীর করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার 

বিবরণ লিপিৰদ্ধ কর! আবশ্টক হুইয়াছে। ১৩৩৯ সালের »সরস্বতী পূজার ছুটীতে আমরা প্রসিদ্ধ 

৬কালীদাধক জমিদার মির্জা-হুসেন আলীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম-__ 

উহা! নিকটবর্তী রেলস্টেশন হইতে প্রায় ১২ মাইল দুরে ত্রিপুর! জেলার চাদপুব মহকুমায় 
নারায়ণপুরে অবস্থিত। পদব্রজ্জে যাইতে হুইয়াছিল। . নারায়ণপুরের নিকটবর্তী খিদিরপুর 
প্রকাশ্ঠ মাছুয়াখাল বারদীর নাগদের গুরুবংশ কৌশিকগোত্র ভট্টাচার্যযগোতীর আবাসম্থল-_এ 

ংশের ইতিবৃত্তও আমার গবেষণার বিষয় ছিল। তাহাদের গৃহে নানাবিধ হস্তপিখিত, পুথি 

রক্ষিত ছিল--একটি পুথিতে তুলট কাগজের একটি পৃথক্ পত্রে ( ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ) নান হস্তে 
লিখিত ৮টি শাক্ত পদাবলী লিখিত আছে। যথা, (১) একাকি ভূবনশুহীনী কেণ রনে 
(ভণিত। নাই, লেখা আছে শ্রারামনরপসিংহ শন্মণঃ বিচিত্রং, বোধ হয় বিরচিতং স্থলে বিচিত্র 

হইয়াছে ), (২) রূণে কেবে বাম! (ভণিত। নাই ), (৩) নছিছে আনন্দ বে মূন্ুহিনী কে 
সমরে (ভণিতা নাই ), (৪) তার আমার বুথায় বৈয়া গেল দিন (রামপ্রসাদের_ সা-প-প, 

৫২, পৃ. ১৫-৬ মৎকর্তৃক প্রকাশিত )৬ (৫) কেরে কাল কামিনী ( ভণিতা নাই ), (৬) কেন 
চাইলে ন। মা দিনের প্রতি (“কাইলেকান্তের” ), (৭) মন্ সময় আখেরি ( “কালিকিন্কর 

বলে? )। অষ্টম সঙ্গীতটি রামপ্রসাদের (কবিরগুন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৫)-_-এখানে 

অবিকল উদ্ধাত হইল £-_ 
মাঁগ তারা স্থরেরম্বরি, 

কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্ষের ডিগিরিজারি। 

একাসামি ছটি পেদ। বল্মা কিসের সমাই করি £ 

আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনারে প্রাণে মারি ।১ 

সদরে ওকিল জে জন! টিসমিসে তার আস ভারি 

সেজে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রুপে আমি হারি।২ 

সদরে দরখাম্ত দিতে কোথা পাব ইঠ্টান্বরি £ 

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে হুর্গাং বলে মরি ॥৩ 

সঙ্গীতটির এই অশুদ্ধিবহুল পাঠে ছুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথমত:, দয়াল ঘোঁষ 

প্রভৃত পরিশ্রমে যে ভপিত পান নাই, সেই ভণিতাংশ ও তাহাতে রামপ্রমাদের নাম ঘথাধথ 

পাওয়]! গেল এবং দয়াল ঘোষ ধাহার নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত 

বাক্তির দৃঢ় সংস্কার যে, ইহা প্রপাদী সঙ্গীতই বটে, তাহাও প্রমাণসিদ্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ, 
বহু বিতকিত পপ্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র” পয়ারটি এখানে নাই--আমর। যে পয়ারটিকে প্রক্ষিপ্ত 

অনুম্ধন করিমঠছ, তাহ সমর্থন পীওয়। ষইতেছে। এখন প্রশ্ধ হইতেছে__প্রসাদী 

৬। ডঃ-ভট্টাচাধ্য (পৃ. ৪১৯) গানটিকে প্রথম শ্রেণী'র অন্তত ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মতে ইহ] 
কবিরগ্রীনের রচন।। শ্রদ্ধেয় যৌগেন বাবু গানটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষ। করিক্াছেন--বোধ হয়, তাহার মতে ইহ! 

কবিরঞ্জনের রচন। নছে। 



৬৬ বর্থ] কৃষ্ণ পাস্ভী ও রামগ্রসাদ ৯ 

সঙ্বীতের প্রত্যেকটির সন্বন্ধে এই প্রশ্নের অবভারণ। ও সাবধান মীমাংসা! হওয়। আবশ্যক--এই 

গানটি কোন্ রামপ্রপাদের রচিত । আমর! অনুমান করিয়াছি-_-“ইহ1 কবিরপ্রন, কবিওয়াল! 

ৰা “ধিজে'র রচনা নহে__চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা” ( কবিরগুন রামপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ৫৬ )। ডিক্রি, ভিসমিস এবং বিশেষ করিয়া “ইষ্টাঙ্বরি শব্দ কবিরঞ্তনের অথবা! ছ্বিজ 

রামপ্রনাদের শ্রীমুখনিঃস্ত নহে বলিয়া! আমরা মনে করি । কবিওয়াল! বামপ্রসাদ চক্রবর্তীর 

রচিত কোন শাক্তসঙ্গীতই ছিল কি না সন্দেহ (ডঃ ভট্টাচাধ্যের গ্রন্থ, পৃ. ২২৮-৩১ দ্রষ্টব্য ); 
থাকিলেও ত্রিপুরার অন্তর্গত মাছুয়াখালের পুিতে তাহার প্রতিলিপি থাকার কোন সভাবনা 
নাই বলিলেই চলে। এই গানটির রচয়িতা চতুর্থ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের একটি নৃতন 
অনুমান পিপিবদ্ধ করিতেছি। চিনীশপুরের বামপ্রসাদ্দের অনুকরণে যাহার] শাক্তসঙগীত 

রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্ন জিনাদ্ধীগ্রাম নিবাসী 
রামপ্রসাদ চক্রবতী (সা-প-প, ৫২, পৃ. ১৩-১৪ )। সম্প্রতি তাহার সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য 
ংগৃহীত হুইয়ছে। তিনিও “ভাস্ত্রক+ ছিলেন, অর্থাৎ বীবাচীবী শক্ত [ছিলেন এবং 

কর্মজীবনে ঢাকা কালেক্টরীর “পেঙ্কার' ছিলেন । তাহার জামাত। ঢাকা জিলার ম.হশ্বরদির 

অন্তর্গত পারলীয়ানিবাসী মদনমোহন চক্রবর্তা প্রায় ১৮৮০ গ্রীষ্টাবে ৯৫ বৎসর বয়সে ম্বর্গত 

হন- এতদ্বারা তাহার অভ্যুদ্য়কাল মোটামুটি জান। ঘায়। ডিক্রী, ডিসযিস, ইষ্টান্ঘরি, সদর 
প্রভৃতি শব্দ-ঘটিভ আলোচ্য সঙ্গীতটি এই “পেক্ষার রামপ্রসাদের রচন। বলিয়। ধরাই যুক্তিযুক্ত । 

শ্রদ্ধেয় শ্ীষোগেক্জনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের আবিষ্কৃত এই গানের পাঠ ও ক্ষুত্র মস্তব্য 

উদ্ধৃত করিয়া বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন (পৃ. ২২৬-২৮)। তিনি আরম্তেই 

লিখিক্সাছেন £-_ 

“্দীনেশবাবুর এই অহ্ছমান প্রমাণসহ একেবারেই নহে* তিনি ষদি একটু ক্লেশ স্বীকার 
করিয়! প্রসাদ পদাবলী” ..দেখিতেন, তাহ! হইলে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দুর হইত ।” ইত্যাি। 
এই ভ্রমাপনোদন প্রয়াসের জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ছুঃখের বিষয়, প্ররুতিগত 

বৈলক্ষণ্যবশভঃ আমরা ১৩০১ সনে কাঁব্যবিশারদ-প্রকাশিত প্রলাদ-পদাবলী অপেক্ষা! কাব্য- 

বিশারদ স্বয়ং সাহিত্যিক সত্তা রক্ষ। করিয়া তাহার উপজীব্যরূপে যে ছুই জনের নামোলেখ 

করিয়াছেন--গুপ্তকবি ও প্রসাদপ্রদঞ্কার দয়াল ঘোষ--তাহাদের লেখাই অধিকতর 

প্রামাণিক ধরিয়া আলিয়াছি | দয়াল ঘোষের €( ১২৫৯--৯১ সন ) জীবদ্দশায় প্রসাদপ্রসঙ্গের 
তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ( ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৯ সনে ) এবং তাহার মৃত্যুর পর 

হুইটি- সংস্করণ বাহির হইয়াছিল (১২৯৩ ও ১২৯৮)--সবই প্রদাদপদাঁবলীর পূর্ববর্তী । আমরা 

প্রলাদ-প্রসঙ্গের এই পাঁচটি সংস্করণই বহু পূর্বে পরীক্ষা] করিয়াছিলাম। পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, আলোচ্য গানটি দক্ষাল ঘোষ প্রথম সংস্করণেই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎকালে 

৭॥ একজন নবীন লেখক মছুদ্ধত গ্ুগুকবি ও দয়াল ঘোবের সন্র্তবিশেষ পড়িয়া প্রতিকূলতীবশতঃ 

"জনসাধারণের অন্গানা" বলিয়া উভয়ের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছেন। আশ! করি, মৌলিক গবেষণাকারীর প্রতি 
তাহার এই অনার এখন বিদুরিত-হ্ইয়াছে। 

২ 



১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ১ম সংখ্য। 

দয়াল ঘোষের বয়ন ছিল ২৩ এবং “তিন বৎসরেরও অধিক* কাল পরিশ্রম করিয়া তিনি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রকাশিত গানগুলি বর্ণানুক্রমিক নহে, মোটামুটি সংগ্রহকালাহুষায়ী 
ধর] যাইতে পারে। স্ৃতরাং সম্ভবতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ( যে বৎসর দয়াল ঘোষ তৃতীয় বিভাগে 

ঢাক। হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ) গোড়ার দিকের এই গানটি কাহারও নিকট 
তিনি সংগ্রহ করিয়া! থাকিবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই অপরিণতবয়স্ক 
যুবক কর্তৃক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রমুখাৎ সংগৃহীত গানের পাঠকে “প্রকৃত” ধরিয়া এবং প্রাচীনতর 

হত্তলিখিত পাঠকে তাহারই বিকৃতি ধরিয়া গবেষণার এক বিচিত্র অভিনব প্রণালী লুচন! 
করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে কৈলাস সিংহ-কষ্িত পরবর্তা “নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র” 
পাঠই প্ররুত প্রতিপন্ন হইবে এবং দয়াল ঘোষ-মুদ্রিত পূর্বতন “প্যাদদার রাজ!” পাঠ 
তাহারই বিকৃতি |! 

গীন্টিব প্রথম পউ.ক্তির পাঠ “মী গো তারা ও শঙ্করী” অপেক্ষা “মা গে। তার। 
স্থরেশ্ববি |” আপাতদৃষ্টিতেই বিশুদ্ধতর বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। প্রথমোক্ত পাঠে “ও* 
পদের অর্থসঙ্গতি হয় না। এইরূপ “কোন্ অবিচারে” অপেক্ষা “কেন অবিচারে, বিশুদ্ধতর 
পাঠ। তবে এগুলি ক্ষুত্র বস্ত--গ্রধান বস্ত হইল এঁতিহা!সিক পয়ারটির অসস্ভাব এবং 
ভণিতার সন্ভাৰ। গানটির নবাবিদ্কৃত পাঠাস্তর ও দয়াল ঘোষ-মুদ্রিত ভণিতাহীন পাঠ, 
এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর, তদ্দিষয়ে তর্বস্থলে মতভেদ স্যষ্টি হইতে পারে, কিন্ত 

কোনটাই যে কবিরগুন-রচিত হইতে পারে না, তদ্ধিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। 
অথচ ৮* বৎসর ধরিয়া অনেকেই ভণিতাহীন পাঠ মূল প্রসাদী সঙ্গীত ধরিয়া তৃথ্িবোধ 
করিয়াছেন এবং গানটি কবিওয়ালার রচনা ও তৎপক্ষে কাব্যবিশারদের যুক্তিও অনেকের 

মনঃপৃত হয় নাই । আমরা উপসংহারে শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর অপর একটি 55508 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আলোচ্য গানটির শেষ পঙ.ক্তি-- 

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে ছুর্গাং বলে মরি। 

শ্রদ্ধের ষোগেন বাবু মন্তব্য করিয়াছেন__“এই রামপ্রসাদ-_চীনীশপুরের রামপ্রসাদ হইতে 

পারে না-কবিরগ্রন রামপ্রসাদেরই বিরচিত সঙ্গীতটিই শব্দ ও ভাষার পরিবর্তনে এরূপ 

হইয়াছে । গানটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।” ইত্যাদি (পৃ. ২২৮)। গানটি 

যে চীনীশপুরের রামপ্রসাদ-রচিত, তাহা কেহুই বলেন নাই। শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর 
কবিরঞ্জনময় চিত্ত “চীনীশপুরাতঙ্ক” রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এ রোগবশতই 

তাহার ২৮* পৃষ্ঠাব্যাপী স্থদীর্ঘ আলোচন ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্পার আকররূপে বাহলার 
শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রাস্ত করিতেছে ।৮ 

৮। রামপ্রনাদের ভূমস্পত্তির বিবরণ (পৃ. ৮৮-৯০ উদ্ধত ) নদীয়। কাঁলেক্টরী। হইতে প্রভৃতি পরিশ্রমে বর্ম 
প্রবন্ধলেখক প্রথম আবিষ্কার করেন-_স্পষ্ট করিয়া একখ। স্বীকার না করিয়্। বিনা পরিশ্রমে শ্রদ্ধের যৌগেন বাবু 
এই আবিষ্কারের অংশীদার হইতে চাহিয়াছেন এবং হ্ইয়াছেনও (কুমারহট--হালিশহর, পৃ. ৪৫)। ইহার নাম 
“বিপ্রলিগ্না' এবং তাহার হুদার্ধ আলোচনায় সর্বাংশে ইহা প্রকটিত রহিয়াছে । পবিভূষবং মৌনমপণ্ডিতানাং” 
নীতি অনুসরণ করিয়! তিন বংসর মৌন থাকিয়া আমর। গভীর ছুঃখের সহিত অগ্রজকল্স প্রবীণ সাহিতিকের 
বিষয়ে অনেক বঞ্চবান্ধবের প্ররোচনায় এ অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটন করিতে বাধ্য হইলাম। ৰ 



কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পুর্বপুরুষ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

ফরিদপুরের বিখ্যাত এতিহাসিক আনন্দনাথ রায় ( ১২৬২-১৩৪০ সন) ১৩*৬ সনে 

রামগ্রসাদের বংশপরিচয় নিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন (সা-প-প, ৬ পূ. ২২৭-৩৩)। 

আমরাও সংক্ষেপে রামপ্রসাদের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি ( কবিরঞজন বাম প্রসাদ সেন, 

পৃ. ৫-৭)। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীধোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ১০*-৯৬)১ 

এবং ডাঃ শ্রীশিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাঁদ, পৃ. ৩৬-৮, €৫-৫৭ ) বংশলতা সহ 

বৈব্রণ দিয়াছেন। ভরত ম্প্ীক-রচিত চন্দ্রপ্রভ1 ও বত্বপ্রভ! আমাদের প্রধান উপজীব্য এবং 

ডঃ ভট্টীচার্ধ্যও চন্ত্রপ্রভীর বছ বচন উদ্ধত করিয়াছেন । কিন্তু আনন্দনাথ রায়ের মতানুসারে 

শ্রদ্ধেয় গুপ্ধ মহাশয় ও ভঃ ভট্টাচার্য যে বংশলতা অস্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশ 

সংশোধনীয়। হ্বর্গত রায় মহাঁশয় রামকাস্ত কবিকঠহাঁরকর্তৃক ১৫৭৫ শকে রচিত সঘৈদ্ত- 
কুলপপ্রিকা গ্রস্থোক্ত ধন্বস্তরিগোত্র বিনায়কবংশের বৃত্তাস্ত প্রামাণিক ধরিয়া ভরত মল্লীককে 

অগ্রাহ করিয়াছেন। কবিকঠহারমতে বংশলতা এই £-_(চন্দ্রকাস্ত হড়-প্রকাশিত 
সৈত্যকুলপঞ্জিকা, ১৩১৮, পৃ. ৯৩) 

রাজ! শ্রীহর্ষ মেন ( সেনভূমি ) 

| 
রাজা কমল বিমল ( রাট়াগত ) 

টির 

| ] 
ধন্বস্তরি শতক 

হি প্রভৃতি ছয় পুত্র 

রাচীয় €বছ্যসমাজের ইতিহাসের সহিত ধাহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাহার! অনায়াসে 
ধরিতে পারিৰেন, “বঙ্গীয়” কুলপঞ্জিকাঁকার কবিক£হারের উদ্ধৃত বীজিনির্ণয় সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 
রাট়ীয় টৈদ্য কুলগ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন__ধন্বস্তরিগোত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 

কুলীন বৈদ্যবংশের বীজিপুরুষের নাম বিনায়ক সেন। রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীনতম কুলপত্রীকার 
মৌদ্গল্যগোত্র চাষুদাসবংশীয় “ছুজ্জয়দাঁস* সম্বন্ধে ভরত মন্লীক লিখিয়াছেন £_- 

১) স্ততা। রক্ষ। করিয়। শ্রদ্ধেয় যৌগ্েনবীবু শেষে সীহবর উপনীব্য আন্দানীকথ হয়েছ প্রবন্ধ ও কুলমর্পণের 

নাম করিয়াছেন--কিন্তু 'বিক্রষবপুরের ইতিহাসা-লেখক বিক্রষপুর বৈচ্যসমাজের মুকুটমপি গোঁপালকৃষ রায় 
কৰীন্বন্পত-( কবিবলভ নহে ) রচিত “অন্বষঠ-সন্থাদিকা”র নাম বন্ধনীমধ্যে কেন স্কাপন করিলেন, আমাদের জানিতে 

কুতুহল হুয়। 
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অথ ছুর্জয়দাসোহয়ং সৎখ্যাতঃ কবিপণ্ডিতঃ। 

নীতিজ্শ্চাস্তরজত্বং লেভে বামমখানতঃ | 

বৈচ্যবংশপ্রকাশস্ত কারিকাং কুলপঞ্জিকাম্। 
যশ্চক্রে নিজশোটীরধ্যাদ্ বিস্তাকৌলীন্তসম্পদা | 

( চন্দ্রপ্রভা, ১২৯৯, পৃ. ২৭৫; বত্বগ্রভা, ১২৯৮, পৃ, ৬০) 

আমর! সর্বাগ্রে ছুঙ্জয়দাসের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। চাযুদাসের পৌত্র সঙ্কেত দাস 
ধন্বন্তরি বিনায়কের পৌত্রীকে অর্থাৎ বিনায়কের জোষ্ঠ পুত্র রোষসেনের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ 
করেন (চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ২২, ২৫৪7 রত্বগ্রভা, পৃ. ৭,৪৮)। চরকাদির চীকাকার স্ুপ্রসিদ্ধ 

শিব্দীন সেনের সহিত ছুর্জয় দাসের সম্পর্ক লতাকারে গ্রদশিত হইল £-- 

বিনায়ক চাযুদাস 

রোষ (জ্োষ্ঠ পুত্র) নব্দাস 
| 

নারায়ণ রত -_ সন্কেত দাস 

সাঙ, উদ্য়ন 

কাকুৎ্স্থ (২য়) বিশ্বস্তর (২য়) 

লক্ম/ধর ছুঙ্জয় দাপ ( ২য় পক্ষে ওয়) 

উদ্ধরণ 

মন 
শিব্দাস 

চন্ত্রপ্রভায় (পৃ. ৩৫) প্রমাদবশতঃ উদ্ধরণনামীয় গ্লোক মুক্রিত হয় নাই--শিবদান সেন 
“সাভ” মেন হইতে নামমাল! য্থাঁষথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চক্রদতীয় দ্রব্যগুণের টীকায় 
এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ের তত্ববোধটাকায় শিবদাস লিখিয়াছেন, তাহার পিতা অনস্ত সেন. গোৌড়ের 
স্থলতান বার্বক সাহার (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ রাজত্বকাল ) নিকট “অন্তরঙ্গ” পদবী প্রার্ধ 
হইয়াহিলেন। তত্ববোধ-টাক। ১৪৪০ শকাবের পুথি দেখিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল-_-তাহ। হইতে 
শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত হইল ( পৃ. ৩৭৫ ) :-_ | 

যোহস্তরঙগপদবীং ছুরবাপাং 

ছত্রমপ্যতুলকীর্িরবাপ। 

গোঁড়ভূমিপতিবার্বকসাহা- 
তৎসৃতন্ত কৃতিনঃ কতিবেষ। ॥ (তৃতীয় শ্লোক ) 

সুতরাং অনস্তের পিতামহ লক্ষ্মীধরের ভ্রাতৃসম্পফিত ছঞ্জয়দাসের অভ্দঘকাল নিংলগগোছে 
১৩৫০-১৪০ খ্রীষ্টাবমধ্য স্থাপন কর। যায়। ভরত মলীক চন্দ্রপ্রভার আরস্তে দ্বিতীয় কঈ্লোঙেই 
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তাহার প্রথম উপজীব্য হূর্জায়-রচিউ কুলগ্রস্থের প্রশত্তি করিয়াছেন । এই ছুঙ্জয়ের কারি 
ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন (চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ২২, রত্বপ্রভা পৃ. ৭ ) ২. 

ঘদাহ ছুর্জয়ঃ-_ 
ধবস্তত্িকূলে বীজী যো বিনায়্ষ আদিক্তঃ। 
তশ্য বংশাবলীং বক্ষে সর্ববতে। ভূষিতত্য চ।॥ 

পরবর্তী নারায়ণাস্তরঙ্গ খানের কারিকাও ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল-_-ঘ্িতীয় পাদে “যে 
বিনায়কসেনক£” পাঠে পার্থকা । ভরত হুয়ংও একাধিক বার বিনায়ককেই বীজী ধরিয়াছেন-- 

তাহার বাসস্থান ছিল মালঞ্চে (ণ্মালঞে স্থিতঃ* )। দ্বিতীয়তঃ) সেনবংশের আদিস্থান 

"কাণীশা* (চন্দ্রগ্রভা, পৃ. ৮-৯) এবং তথিষয়ে দুর্জয়ের কারিকাঁও ( “কারী গোনং” পৃ. ৯) 

ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন । স্থতয়াং রাঢ় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীনবংশের বীজিপুরুধের নাম 
সম্বন্ধে কৌন প্রকার সৃংশয়ের অবকাশ খাঁকিতে পাবে না। ছুর্জয়দাসের প্রায় ৩০০ বৎসর 

পরবর্তী রাট়ীয় সমাজের লছিত সম্পর্কহীন কবিক্ঠহার ষে বিনাক়্কের পিতামহ সেনভূমির 
শ্রীহর্ধ সেনকে বীজী পুরুষ ধরিয়াছেন এবং রে।ষকে বিনায়কের পৌত্র ধরিয়াছেন, তাছা 
ছুর্জয়দাসাদি যাবতীয় গ্রস্থকীরের মতবিবোধী এবং মিশ্রমাণ । দুর্জযদাসের পিতামহ রৌষের 

দৌহিত্র ছিলেন। তিনি রোষের পিতৃপরিচয় ও মর্যাদা জানিতেন না, ইহা অসভ্ভব। 
কবিকঠহারের মতে রোষ প্রভৃতি কুলাংশে হীন ছিলেন ( “কামাভকার্প টারোব!1 দৈবাদ- 

্লানিমুপাগতাঃ” পৃ. ৯৩ )- ইহাও অনস্ভব উক্তি'। কারণ, রাড়ে রোষবংশই সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন 
ধলিঘ্। বহু শতাবী ধরিয়। কীন্তিত হইয়া আসিতেছে । ভরত সেনভূমি সম্বন্ধে স্পষ্ট 
লিখিয়াছেন $-- 

রাজ! বিমলসেনোহভূৎ সেনভূমিকতাশ্রযঃ | 
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তন্ত চ স্থলম্॥ (চন্দরপ্রভা, পৃ. ৯) 

ইহা অসস্ভব নহে যে, কবিকহার রাট়ীয় সমাজকে হেয় প্রতিপর করার উদ্দেশ্টেই 
ধরস্তরিবংশের আদিস্থান জঙ্গল ও পাহাড়ময় সেনভূমিতে নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

্বর্গত আনন্দনাঁথ রাঁয় মহাশয় “অহবষ্ঠকুলসম্পাদিকা” নামক এক অজ্ঞাত গ্রন্থের দুইটি 
পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন-_-তদচুসারে “তোগলক সাহার পরবর্তী রাট়াদি রাজ্যের অধিপতি 
ফকিরুদ্দীনের সময়ে “লেনভূমে শ্রীহর্য সেনের অধিষ্ঠীন” (সা-প-প, ৬» পৃ. ২২৮)। এই 
শ্রীহ্ধই তাহার মতে কবিকণ্ঠহারোক্ত ধন্বস্তরিগোত্র শ্রেষ্ঠ বংশের বীজী অর্থাৎ বিনায়কের 
পিতামহ! শ্রদ্ধেয় যোগেনবাবু নির্বিচারে মুগ্ধচিত্তে সাড়ম্বরে তাহা পুনঃখ্যাপন করিয়াছেন 
(পৃ ১০২, ১০৫)। “অন্বষ্ঠঞুীসম্পাদিক” কধীশহল্পভ-রচিত সংগ্কত গ্লোকাত্মক 
“অস্বঠদন্বাদিকা" হুইতে পৃথকৃ। বাঙলার স্বাধীন শ্থুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক সাহার 
রাজত্বকাল +৪০-৫০ হিঙ্গরী অর্থাৎ ১৩৪০-৪৯ ত্রীষ্টাব। ব্তরাং এ সময়ে ছুর্জরয়দাসের 
পিতা! হুপ্রমিদ্ধ কুলীন বিশ্বস্তরদাস জীবিত ছিলেন, অনায়াসে প্রমাণিত হয়। ছুর্জয়দাসের 
পিতামহও ছগ্র ত তৎকালে জীবিত ছিলেন। কিগ্তু দুর্জন্নদাসের পিতাহের মাতামহ 
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ঝোষের বৃদ্ধপ্রপিতা্হ রাজ] শ্রীহর্য মেন তৎকালে জীবিত ছিলেন, ইহা! কয়পনা করাও 
অসম্ভব । ফখরুদ্দীনের সমকালীন শ্রীহর্য সেন কেহ থাকিয়া থাকিলেও তাহার সহিত 
ৰীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের কোন সম্বন্ধ নাই__বিনায়কের পিতামহ হওয়া! ত একেবারেই 

অসভভব। টবস্কজাতির ইতিহাস-লেখক বসস্তকুষার সেনগুপ্তের মতে বিনায়ক সেন 

"মহারাজ লক্ষণ সেনের সমকালীন" ( চক্রপাণি দত্ত, ১৩২৫, পৃ. ১৭) ভবুত মজীকেব 

মতে বিনায়ক সেন-_ 
"স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্বং লেভে নিজৈগুণৈ:। 

গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা ॥* 

( চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২ ; বুত্বপ্রভা, পৃ. ৭) 

এই 'গৌড়মহীপাঁল” কোন সুলতান না হইয়া রাজা লক্ষ্মণ সেন হওয়াই সম্ভব। অনস্ত 
সেনের জন্ম ১৪০০ গ্রীষ্টাবে অনুমাঁন করিয়া তিন পুরুষে এক শতাবী ধরিয়া রোয়ের জন্ম 
হয় ১২** গ্রীষ্টাবে--স্থৃতরাং লক্ষ্ণসেনের সহিত বিনায়কের সমকালীনতা যুক্তিবিরুদ্ধ 
নহে। 

শ্রহ্থে যোগেন বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন £--“কুমারহট্ট একটি বৈজস্কপ্রধান স্থান ছিল, 
এখনও আছে” (পৃ. ১০১)। কিন্ত ভরত মল্লীকের গ্রন্থে (চন্দরপ্রভা, পৃ. ১২) রাটীয় 

বৈষ্যদের ষে “কুলক্রমাগত” স্থানসমূহের তালিকা জাছে (শতাধিক নাম পাওয়া যায় )-- 
তন্মধ্যে হালীশহুর বা কুমারছট্রের নাম নাই। কিন্ত চন্ত্রপ্রতার মধ্যে কুলীনদের বিবাহসন্বন্ধ- 
প্রসঙ্গে তিন বার হালীশহরের নাম আছে ( পৃ. ৬১, ১৪৮, ২০২ ) এবং কুমারহট্রের নাম অন্ততঃ 
১৯ বার উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৪০, ৫২, ৫৪-৫, ৫৮, ৬০, ৭৯১ ৭৫) ৮২১ ১১১, ১৭৮, ২৯৭, 

২১৩, ২৬৭-৮, ২৯৯, ৩৮৯ )। এই সকল বিবরণ হইতে কুমারহট্রের আদি বৈদ্যবংশের পরিচয় 

উদ্ধার কর! যায়। আমর। একটি উদাহরণ দিতেছি। কুমারহট্টে কুক্সিণীকাস্ত মজুমদার 

নামে একজন প্রধান বৈচ্চ ছিলেন--তিনি গুঞ্তবংশীয় ছিলেন ( চন্দরপ্রভা, পৃ. ২৬৭ ) এবং 

সম্ভবতঃ তাহার কবিচন্দ্র উপাধি ছিল ( এ, পৃ. ২*৭)। তাহার এক কন্ত1 ধলহণ্তীয় বলরাম 
মেন “দৈবযোৌগত:* বিবাহ করেন (এ, পৃ. ৫২)-_অর্থাৎ কব্িণীকাস্ত কুলীংশে নিকৃষ্ট 

ছিলেন। বলরাম সম্পর্কে রাঁমগ্রসাদের জাতি জ্যেষ্ঠপিতামহ ছিলেন। কুক্সিণীকাস্তের 
অপর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন কালিদাম সেন-_রামপ্রসাদের প্রপিতামহ জয়কষ্ণের সাক্ষাৎ 

জ্যেঠাত ভাই। কালিদাসের তিন পুত্রই “রাজসেবিনঃ* এবং তাহাদের সম্বন্ধে লিখিত 

আছে £-- 

পিতুর্দারিজ্যদোষেণ কুমারহট্টবাসিনঃ। 
রুকিণীকাস্তসংজন্ত মজুন্দারশ্য হচ্জাঃ ॥ ( এ, পৃ. €৪) 

কালিদাসের তিন কন্তার বিবাহই কিন্তু “কুলোচিতং* হুইয়াছিল। আমাদের অনুমান, 

রাঁমপ্রপাদের পিতামহ রাঘব ও রামেশ্বর ভ্রাতৃত্য়ও এই সময়ে 'রাজসেবা, অর্থাৎ চাকুরী 

করিয় দৈল্লাবস্থায় কিছুটা! লাঘব করিয়াছিলেন। কারণ, সাৰধানে লক্ষ্য কর! আবঞ্ঠক। 



৬৩ বর] কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ ১৫ 

তাহাদের একমাঁঅ সহোদরা ভগিনী এবং বৈমাত্রেয় ভগিনীঘয়ের বিবাহ “দৈন্যদোষতঃ, 
নিরুষ্ট স্থলে হইলেও পরে উভয় ভ্রাতাই “কুলোঁচিতং” সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। 

চন্্রপ্রভায় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয়ে লিখিত আছে ₹_-( পৃ. ৫৫) 
বাঘবে৷ দন্ত তোহগৃত্থাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ | 

প্রথম বাঁমকৃষ্ন্য সরকারুন্ত কন্যকাম্ ॥ 

ততশ্চাযুকুলে রাষেশ্বরকন্তাং কুলোচিতম্। 

পূর্ববপক্ষে সুতৈকান্য লস! চাষুমুকুট্রিয়। ॥ 
পরপক্ষেহস্য তনয় চাযুগোবিন্দবল্লভা। 
রামেশ্বরোহপি জগ্রাহ চাষুরামেশ্বরাত্মন্ধাম॥ ( রত্বপ্রভা, পৃ. ২১) 

চাযুবংশের ৰিবরণের ( পৃ. ২৭২ ) সহিত মিলাইয়। দেখিলে ভরত মল্লীকসংগৃহীত তথ্যরাশি 

উপলব্ধি করিয়! বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমর! ছুই একটি বিশ্লেষণ করিয়! 
আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি, কেহ পড়িবেন বলিয়া মনে হয় না। 

(১) রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পিতামহ রাঘবের প্রথম পক্ষের কন্তা অর্থাৎ রামপ্রসাদের 

বড় পিসীমা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত রাজ! বিশ্বেশ্বর রায়ের এক দৌহিত্র মুকুটদাসের হস্তে 
সমপিত হয়। 

রাজা বিশ্বেশ্বর রায় 

রামের দাস ০ কন্তা। রাঘব 

মুহটদাস (জ্োষ্ট পু) - কা 
হুতরাং রাঘব ও রামেশ্বর ভ্রাতৃঘঘয় বিশ্বের রায়ের এক পুরুষ পরবর্তী ছিলেন। চন্ত্রগ্রভা- 

রচনাকালে মুকুটের কোন সন্তান হয় নাই। 
(২) রাঘবের দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা অর্থাৎ রামপ্রসাদের মেজে। পিসীম]! মুকুটদাসের 

জ্যেষ্ঠতাত রাজারামের দ্বিতীয্ম পুত্র গোবিন্বরাষের হস্তে সমপিত হয়। স্থৃতরাং এক 
বাড়ীতেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল । 

(৩) ভবত মলীকের সহিত বাঁঘব-রামেশ্বর ভ্রাতৃছয়ের স্ম্পর্ক ছিল--তাঁহ। লতাকারে 
বিবৃত হইল +_-( চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮; রত্বপ্রভা, পৃ. ৫৬) 

৯ 

স্থষেণ দাস (চাযু-গণপতিদাস প্রকরণ ) 
৮ 

গৌরাঙ্গ মল্লীক (১) পশুপতি (২য়) (২) টা 

ভরত কন্তা _ গ্োবিন্দদাস কবিরাজ (৩য় পুত্র) রামেশ্বর (*বাচম্পতিরিতি শ্রুতঃ*) 
(৩য় পুত্র) * 

তৃতীয় কন্ত।_ রামেশ্বর 
চতুর্থ কন্তা-রাঘবের ২য় পত্বী 

২। রামেশ্বর চাঁবুদাসবংশয় সম্ত্রাম্ত গ্রণপতিদাসের সম্তান। চক্রপ্রভীয় একবার (পৃ. ২৭২) রামেখর স্থলে 
'বাণেখর' পাঠ মুক্ত হইয়াছে । কিন্ত রক্প্রভার (পৃ, ৫৮ ) উভয় খুলেই রাষেখর পাঠ আছে। 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১ম সখ্য 

রাঘব-রামেশ্বরের পত্বীদের এক 'জ্যেঠাই মা” ছিলেন ভরত মল্লীকের একমাত্র সহোরা 
অপত্যবঞ্জিতা ভগিনী। স্থৃতরাং ভরত মল্লীক রাঘব-রামেশ্বরের এক পুরুষ পূর্ববর্তী 
ছিলেন। এ জাতীয় ব্হতর তথ্য চন্দ্রপ্রভায় পুপ্তীভূত হইয়া আছে-_-আমরা বাহুল্যবোধে 

আর বিশ্লেষণ করিলাম ন]। 

রাঘব-রামেশ্বরের এই সকল পরবর্তা বিবাহসম্বদ্ধ কিছুটা সমৃদ্ধি সুচনা করে- _-জ্যোঠাত 

ভাইদের অনুকরণে “রাঁজসেবা” করিয়া তাহা অজ্জিত হুইয়! থাকিতে পারে। লক্ষ্য কর! 
আবশ্তক, অধুনা কলিকাতানগরীর ন্যায় তৎকালে কুমারহট্টই রাঁজসেবার 'একটি 
কেন্ত্রস্থান ছিল । 

আমরা উপসংহারে রামপ্রসাদদের উধ্বতন বংশলতা যথাযথ উদ্ধত করিলাম। 

মালঞ্চনিবাসী বিনায়ক সেন ( অভ্যু্য়কাল প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব )--রোষ (জ্যেষ্ঠ )-_নারায়ণ 

(জ্যেষ্ঠ )__সাডু (জোষ্ট, প্রায় ১৩০০ খ্রীঃ )-_-সরণি (তৃতীয় )__কৃত্তিবাসাঃ (২য় পক্ষের ২য় 
অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ )- রত্বাকর (তৃতীয়, প্ধলহওমুপাশ্রিতাঃ* পৃ. ১৪, ১৫--অত্দয়কাল 
প্রায় ১৪২৫ গ্রী)__নিত্যানন্দ (জোষ্ঠ )--জগন্নাথ € একক )-- যছুনন্দন (জোষ্ঠ, প্রায় 

১৫২৫ গ্রী)-_-রগুন (জ্যেষ্ঠ )__রাজীবলোচন (তৃতীয় )-_জয়কুষ্খ (দ্বিতীম্ম বা কনিষ্ঠ, 

প্রায় ১৬৩ খ্ী)-_রামেশ্বর (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ )__রামরাম (একক ?)- রামপ্রমাদ 

(২য় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জন্ম আশ্বিন ১১২৭ সাঁল বা ১৭২* গ্রী)। বিনায়ক হইতে বামপ্রসাদ 

অধস্তন ১৬ পুরুষ__এক পুরুষের গড়পড়তা দ্ীড়ায় প্রায় ৩৬ বৎসর । সন্ত্রস্ত বংশে ইহাই 
প্রমাণনিদ্ধ বটে। ধাহারা ৪ পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া গণনা করেন, তাহাদের মতে বিনায়কের 
অত্যুদ্য়কাল হয় প্রায় ১৩৭৫-১৪০* খ্রী-_অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত ছুর্জয়দাসের সময়ে । ইহা 
ষে ভ্রমাত্মক, তাহা না বলিলেও চলে। বামপ্রসাঙ্দ হইতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রাময়োহনের 
অধস্তন ধার] ধরিয়া! গণন1 করিলেও এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া ধায় ৩২ বৎসর £-_ 

রামগ্রসাদ (১৭২০-৮১ শ্্রী)--রামমোহন (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ )--জয়নারায়ণ (জ্যেষ্ঠ )- 
গোপালকৃঞ্ (একক, ১৮২৩-৯৫ খ্রী)-_-কালীপদ (একক, ১৮৪৭-১৯১৩ থ্রী )। বামমোহনের 

কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসের ধার ধরিয়া গণন। করিলে এ গড়পড়তা দ্লাড়ায় ৪১ বৎসর £__ 

রামপ্রসাদ-রামমোহন-ছুর্গাদাস (প্রায় ১৮১০-৮৭ শ্রী )-_-অমরনাথ (১৮৬২-১৯২৭ গ্রী )-_ 
রামরঞন (১৮৮৪ খাবে জন )। 



ভ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল 
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল 

দক্ষিণবজের বনাঞ্চলে ব্যান্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পৃজা স্থপরিচিত। উত্তরবঙ্গ, বিহার 

এবং আনামের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাস্রদেবত। মোনারায়১ পূজিত হন। পূর্ববজে ময়মনসিংহ 

জিলায় বাঘাই-এরং পৃজ1 প্রচলিত । দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপ্রদেবতীর সহচর কুস্তীরদেবতা (1) 

হিন্দু কবিদের লেখনীতে কালুরায়* নাম ধারণ করিয়৷ দক্ষিণরায়ের বন্ধু হইয়াছেন, মুসলমান 

কবিদের রচনায় কালুসাহা* নামে বধড়খ গাজীর ভ্রাতার আপন গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে 

টি 

রংপুরের সোনারায় পাবনা-চাটমহরের সৌনাপীর হুইতে পারেন। কেহ কেহ দক্ষিণরায় 
ও কালুরায়কে অভিন্ন দেবত1« বলিয়াই মনে করেন। আমাদের আলোচ্য পুথিতেও দক্ষিণরায় 
ও কালুরায় ষেন ধীরে ধীরে অভিন্ন দেবতায় পরিণত হইলেন। হিজলীতে কালুবায় ব্যাজ ব। 
অরণাদেবতারূপে পূজিত । উত্তরবঙ্গে সোনারায়ের ভ্রাতা বূপরায়, দক্ষিণবঙ্গে কালুরায়ের 

: মিত্র কূপরায়।৬ হবিরায়, বিষমরীয়,* মাখীলবায় প্রভৃতি ইহীদ্দেরই সঙ্গী বা অন্্চর | 
দক্ষিণরায়কে কেহ কেহ ব্যাপ্রবাহন দেবতা,” আবার কেহ কেহ ইহাকে নিছক ব্যাপ্্ই* 

মনে করেন। কোথাও ইনি “মনুষ্যাকার, বলিষ্ঠদেহ, মহিষাহরের গ্ভাষ দাতখামাটিমারা, 

পিপাহীবেশী ব্যান্রবাহন*১*, আবার কোথাও ইহার কেবল একটি মুণ্ড মাত্র। বন্ধু কালুরায়ও 

শেষোক্ত মৃতিতে পুজিত হন। এই মুণ্ড বার! নামে পরিচিত ( একখানি মুণ্ড মাত্র বার 
বলে তায়-_-কষ্ণরামের রায়মঙ্গল )। কেহ কেহ বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের অভিন্নত! স্বীকার 

করেন না1১১ ২৪ পরগণার যে সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরায় একাকীই ব্যাস্ত ও কুস্ভীরদেবতারপে 

(১) 08 075 ০০10 01 90102195211] [বি 01117617) 360891--5, 05 81702 0 0011081 91 00৩ 

106102970086106 01 1,9106515 ৬০1. ৬11]. 1922. 

(২) 07676 0091 075০9215052 10 [5550500 360851--5-0,81৮5 ও খ 

(৩) কৃষ্ণরাম দীনের রাঁয়মঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের গুখি ) 

(৪) আবদুর রহিমের গাজি কালু ও চম্পাবতী, পৃঃ ৫ ( ওস্মানিয়। লাইব্রেরী, ৩০ মেছুয়াবাজার গ্বীট, 
কলিকাত!1 হইতে প্রকাশিত )। 

(৫) 702008 1২6৮16% ৮০]. 3. ০. 317,148 / হিজলীর মসনদ-ই-আলা মহেত্রনাথ করণ পৃঃ ১৮ 

(৬) কবি শ্রীবল্পভের কালুরায়ের গীত--গীনিরগ্রন চত্রব্তাঁ, সা, প. প. ১৩৬২, হয় সংখ্যা, পৃঃ ৮৬। 
(৭) যুন্সী বরনুদিিনের বনবিবির জহুরানাম1 (পূর্ববঙ্গ রেলপথ প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ভ্রমণ, 

১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ জষ্টব্য )। 

(৮) বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহা, ১ম খণ্ড--ডাঃ সুকুমার সেন, পৃং ৫৫১। 

(৯) বাঙালীর ইতিহাদস্-ডীং নীহাররগ্রন রায়, পৃ১ ১৭৬ 

(৬১১) কবি কৃষ্ণরাম ছাদের রাঁয়মঙ্গল-ব্যমকেপ মুস্তকী, স।. প্. প, ১৩০৩। 

(১১) নিয়বঙ্গের হুইটি আদিম দেবতা-_প্রীকালিদাস দত্ত, প্রবাসী, জাবাঢ় ৯৩৫৮ পৃঃ ২২৬ 
১. 



১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 

পৃজিত হন, সেখানে ইনি কুভীরবাহনই-_আঁয়তলোচন, বিশাল গুষ্ষধারী মনুত্তমৃতি।২ এই 
প্রসঙ্গে লোধা! উপজাতির পুজিত বড়াম বা গরাম দেবতার বর্ণনাও ম্মরণযোগ্য । দীর্ঘ ও 
বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী বড়াম-_কুঠার বা ত্রিশল হস্তে ব্যাস্্র বা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 

বনে ভ্রমণ করেন। সর্বাঙ্গে তাহার লোম। তিনি কুপিত হইলে গ্রামে ধারাবাহিক ভাবে 

ভয়ানক ব্যাস্রের উপদ্রব ঘটে।১ এই সমত্ত জটিলতার মধ্যে ডক্টর স্থকুমীর সেনের 

নিম্নলিখিত মন্তব্য একটি সামগ্রন্তন্ত্রের সন্ধান দিয়াছে-_“অগ্রিক-মোঙগল জাতির অন্ত তম 

উপান্ত ব্যাত্রমানব অপদেবত৷ দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনৃপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত 
হলেন ।”১৪ আচার্ধ প্রস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই দেবতাকে অস্রিকগোঠীর দান মনে 
করেন। (900 00 9০960 73210081) 20 006 0018 01 108031) 13958, 616 900 

01 ]1197৪--1)10109017 80 09600 0016 10 00010-660. 12179৮09108 10760, 

ত. 0 &. 9. 8, ০]. 2৬], 190১ তি ০. 7, 219). দাক্ষণরায় বা দক্ষিণদ্বারের (?) 

মুণ্ডের সাঁহত কেহ কেহ প্রীচীন মিশরের মুগ্প্রতীকের সম্পর্ক দেখিতে পাইম্ীছেন,১* কিন্ত 

মানুষের আদিম অবস্থায় পৃথিবীর বহু দেশেই মুণ্ডরক্ষণের প্রচলন ছিল। 

সন্দরবনে মধুসংগ্রাহক ( মউল্যা ), বনের ধারে সমুদ্রতীরে লবণপ্রতপ্ততকারী ( মলঙ্গী ), 
কাঠরিয়া, শিকারী, কুষক প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতির লোকেরা 'প্রাণভয়ে দক্ষিণরায় বা বড়খ! 
গাজীর পৃজ। বা সিনি দেয়। যে সমস্ত বনপ্রদেশ হাসিল করিয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
মনুম্যবঘতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে আজ দক্ষিণরায় বা বড়খা গাজী পৃজা বা সিঙ্লি 
পাইতেছেন জীঁতিবর্ণনিবিশেষে সকলের নিকট হইতেই । চব্বিশ পরগণা-ব্সিরহাট শহরের 

অনতিদুরব্তা ভেরিয়া-গ্রামনিবাসী শ্রীহরেন্্রনাথ দে মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাহার গ্রামে 
“দে উপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া! আসিতেছেন। 

বাংলাদেশের অন্তান্ত দেবদেবীর ন্যায় ব্যাগ্দেবত1 দক্ষিণরায় বা কালুরায়ের মঙ্গলকাব্য 

রচিত হুইয়াছে। এই ধারার আদিকবি বপিয়া বণিত মাধব আচাধ্যের কাব্যের পুথি এ 

প্যাস্ত পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ধ পুর্থের মধ্যে কৃষ্ণরাম দীমের কাঁব্যই প্রাচীনতম ও মমধিক 
প্রচারিত। “রায়মঙ্গলে'র কবি দ্বিজ হরিদেবের পরিচয় ও কবির স্বহস্তলিখিত কাব্যরচনার 

কাল জান] গেলেও, কাব্যটির বিশেষ পরিচয় সঙ্কলগ়িতা শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় দেন নাই। 
কবি দয়ালদান “পথানন ভাবিয়া” সম্ভবতঃ দক্ষিণ “বীয়েব মঙ্গল"ই লিখিয়ীছেন।১৬ বঙ্গীয় 

(১২) দ্ৃক্ষিণরায়ের কাহিনী-_প্রীহেমচজ ঘোষ, যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৪ । 

(১৩) 75179185501 01100200170 পে 90000101 527058)90 501 3, 1955 ০ 4. 

0, 5০ 

(১৪) ইসলামি বাংলাসাহিত্য--পৃঃ»৫। 

(১৫). 105 810550 08505 01 65: 96851 ৪0৫ 08617 015655, ঘন 2০), 10 111৩5 
200 ০9563 ০04 1৩503520881. ০৫৫ 4. 10108. 0, 391 

(১৬) পুথি পরিচয--জীপঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ২২৩। 



৬৩ বর্ষ] দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙগল ১৯ 

সাহিত্য-পরিষদে কবি রুত্রদেবের একটি আদি-মধা-অস্তধপ্ডিত ক্ষুদ্র 'রায়মজলে'র পুথি আছে । 

(সংখ্যা ২২৬৬)। 

আমাদের আলোচ্য নিত্যানন্দের রায়মঙ্গলে কবির ভণিতা এইরূপ-- 

রায়ের মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে ভণে ॥ 

কালুরায়-মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে কয় ॥ 

দয়] টকল কালু রায়। 

দ্বিজ নিত্যানন্দে গায় ॥--ইত্যার্দি 

ইহার একখানি পুথি মেদিনীপুর কশাড়িয়ানিবাসী শ্রীচুনীলাল মণ্ডল মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া 

গিয়াছে । ক্ষুত্র পুথি, ১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 

আলোচ্য পুথির কবি ও শীতলামঙ্গল-রচচ্মিতা নিত্যানন্দ চক্রবতত যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহ 

সহজেই বুঝা যায়। আলোচ্য পুথির সহিতই নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলের 

আরও ছুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । হিজলীতে কালুরায় ব্যাত্রদেবতাব্পে পুজ্িত এবং 

প্রধানতঃ মেদিনীপুরেই একদিন নিত্যানন্দের রায়মঙগলের বুল প্রচলন ছিল। মেদিনীপুর- 

বাদীর নিকট কবির শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল*' ও কালুরায়ের পালার কথ! অবিদিত নয় । 

শিবের মতস্তধরা প(লার রচয়িতা “দ্বিঞ্জ নিত্যানন্দ”' বা! “বিপ্র নিত্যানন্দ'১৮ কে, তাহ! বলিতে 

পারি না। ৃ 

নিত্যানন্দের বংশ-পরিচয় ও কাব্য রচনার কাল লইয়! বিতর্কের অভাব নাই ।১৯ তবে 
এ কথা বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত যে, কবি কাশীযোড়ার রাজ। রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন 

এবং তাহার রাক্জত্বকালেই কৌন কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের 
রাঙ্জত্বকাল সম্ভবতঃ ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাৰ।২* কবির উত্তরাধিকারিগণ এখনও 

কাশীযোড়ায় বাস করিতেছেন। তাহাদের নিকট কবির স্বহস্যলিখিত পুধিপত্রের 

অন্থসন্ধান আবশ্তক। 

এইবার নিত্যানন্দের রায়মঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই, 

কবি প্রথমেই কালুরায়ের বন্দনা গাহিয়াছেন। কালুরায় তবানীর আজ্ঞাহুলায়ে 
পয়োধির কূলে বাইশ কাহন বাঘ লইয়। ক্রীড়া করেন। তাহার সঙ্জার বর্ণনা 

শিরে শোভে পাগবান্ধা তাহে গুঞাফল ছান্দা 

ভালে ফট। শোতে শশধর। 

(১৭) কেদারনাথ মগুল-দম্পার্দিত কৃত্তিবালী রামারণ্র 'প্রবেশন', পৃঃ ৭৬ € 'জেল। মেদিনীপুর, কলাড়িয। 

হইতে প্রীনগেজনাথ মণ্ডল ও শ্রীকেনারাম রায় কর্তৃক প্রকাশিত' )। 
(১৮) দ্বিজ্জ নিত্যানন্দ শিবারন--্রসন্তোষকুমীর কু, ভারতবর্ধ মাঘ ১৩৬২, পৃঃ ১৭। 

(১৯) ডাঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খও, পৃঃ ৮*১ এবং ১৩৩০ সনের মাধনংখা। 
ভারতবর্ষ, পৃঃ ৩১৮ ভর্টব্য। 

(২) মেদিনীপুরের ইতিহান--যোগেশচন্ত্র বনু, পৃঃ ৬৩২। 



২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! [ ১ম সংখ্য। 

গলেতে রুত্রাক্ষমালা অটবি করে উজ্জল 
কটিতটে শোভে পাটাম্বর ॥ 

সনার খড়ম পায় মরি কিবা! শোভা পায় 

ভন্দা বাঘে গমন মন্থর । 

বন্দনা অংশ হইতে জান! যায় যে, গৃহস্থেরা গবাদি পশুর কল্যাণের নিমিত কালুরায়কে 

পায়েস পিষ্টক দিয়ে? সন্তুষ্ট রাখেন। ময়মনপিংহে বাঘাই-এর উদ্দেশ্তেও অনুরূপ . নৈবেস্ 

উৎস্থষ্ট হয়। ইহার পরই পাল। আর্ত : 

৬ অরণ্য-যোদ্ধ! দক্ষিণরায় কালুরায় ছুই ভাই বাইশ কাহন বাঘের উপর কর্তৃত্ব করেন। 

একদিন ছুই ভাই ঝাউতলায় বপিয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, মানবের সমস্ত দেবতার 

পৃজ। করিল, কিন্ত আমাদের কেহ দেবতা বলিয়াই জানিল না। কালুবায় দক্ষিণরায়কে 
পরামর্শ দিলেন, __দাঁদা, 'আটে'র কাছে পৃঙ্জার উপায় জান। দক্ষিণরায় তীহাদের অন্ুচর 

আটকে ডাকিয়া আনিয়! পৃজাঁর উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া আট কহিল-_ 

'বাগদীর কুলে জন্ম' হীরাধর তাহার ভাই হুদার সহিত পাটনীর কাজ করে। “ছুই ভাই 

বড়ই কাঙ্গীল'। পাটনীর কাজে দুই ভাই ছবুড়ি কড়ি উপায় করিয়া ছ জন মানুষের সংসার 
প্রতিপালন করে। ছুই ভায়ের ছুই বউ হেমী ক্ষেমী, তাদের একটি ছেলে আর একটি 

মেয়ে-পর্বত্যা আর প্রেমী। হীরা পাটনীকে অনুগ্রহ করিলে 'তবে ত তোমার পুজা 
হইবে ধরায়” । বাঘগুলিকে গাড়র করিয়া লইয়৷ তাহার খেয়াঘাটে যাও। পারের কড়ি 

চাঁছিলে দরিদ্র বলিয়া তাহাকে ভাড়াইতে চাহিবে। তখন সে কড়ির বিনিময়ে তোমার 
কাছে একটি ভেড়া চাহিবে। তার পরেই স্থকৌশলে তোমার পুজা পৃথিবীতে প্রচারিত 

হইবে। 

কৃষ্ণরামের বাঁয়মজজলে দক্ষিণরায়ের বাহনের নাম হীরা, আলোচ্য পুথিতে ব! শ্রীবল্লভের 

কালুরায়ের গীতে হীর। পাটনীর কাজ করে। 
উপরোক্ত বর্ণনার পর হইতেই কালুরায় কাহিনীর নায়ক; একবার মাত্র দক্ষিণরায়ের 

নাম অ'ছে, যেন ভ্রমক্রমেই কালুরায়ের স্থলে উহ! উল্লিখিত হইয়াছে । যাহা হোক, কালুরায় 
“এক হাকে' বাইশ কাহন বাঘ ক্ষড় করিলেন। নানা জাতীয় বাঘ দলে দলে 

আসিয়া সারি বাধিয়]! বলিয়া গেল। কালুরায় তাহাদের গায়ে “সিদ্ধ জলমন্ত্র' ছিটাইয় 
মুহৃত মধ্যে তাহাদিগকে পাহাড়ী ভেড়ায় পরিণত করিলেন। কালুরায়ের আজ্ঞায় আট 
তাড়াতাড়ি বাঘগুলিকে হীর1! পাটনীর ঘাটের উদ্দেশ্টে চালনা করিল। ব্রাহ্মণের বেশে 

কালুবায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। খেয়াঘাটে পৌছির অপব পারে হীর1 পাটনীকে ডাকিতে 

লাগিলেন। পর্বত্যার কাছে খবর পাইয়! দুই ভাই মেড়] দেখিয়। হষ্ট হইয়া 'নাঁয়ের দড়।, 

খুলিয়! দিয়! মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া “বরা, 
দেখিম্। দুই ভীই সচছিত হুইল। 

হীর। বলে গড় করি দাদা নৌকা ফিরা। ফেড়া নয় বনবরা মারিবেক চিরা ॥ 



৬৩ বধ] ছ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ২১ 

ত্রাণ কহিলেন,--আহা, এগুলি বর! নয়, পাহাড়ী ভেড়1। হীরা! প্রশ্ন করিল-_ 

এত বড় লেজ কেন অঙগময় চুল। নাকগুলা দেখি যেন ধুতুরার ফুল ॥ 

কর্ণ ধেন ব্টপত্র শিঙ্গ নাই কেন। 

ব্রাঙ্মণ জবাব দিলেন-_ 

বড় বড় শিঙ্গ ছিল বনে গেল খসে। লেজ হইল লাটাঁপাট1 বনে যেয়ে এসে ॥ 

বড় লোম বড় কান বড় নাসারন্ধ। পর্বত্য1 ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ ॥ 

জন্মাবধি এইগুল। জঙ্গলিয়! ভেড়]। ন উঠে গুয়ালে কভু নাহি লয় দড়া॥ 
ছেনা-পেন! ইহাদের আছে অগনন | অরণ্যেতে আছে আর আঠার কাহন॥ 

ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে । আট নামে মুনসা আছে সর্বদা রক্ষিতে। 
এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া হৃদ] হীর। কহিল, আগে আট পণ কড়ি গণিয়] দাও, পরে ভেড়ার 

পাল পার করিয়া দিতেছি । ব্রাঙ্গণ কহিলেন,-আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কড়ি কোথায় 

পাইব? ধন পুত্র বুদ্ধির আশীর্বাদ লইয়। ভেড়াগুলি পার করিয়! দাও । হীরা] কহিল,--৭সব 

কথা আমি ভালবাদি না। “কড়ি দিয়ে মার লাখি মাথা পেতে আছি। অবশেষে 

হুদ কহিল, গোর্সাই, যদি কড়ি না থাকে, একটি গাড়র দিয়া যাও। আমারও আত্ীয় 

কুটুষ্বের কাছে মানের দায় আছে। ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণ কছিলেন,_-ভবানীর ভেড়া দিতে মন 
আদে চাঁয় না, তবে তোকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাই এই খুব পোষমানা 
ভেড়াটি তোকে দ্িলাম। 

চাদ। বলে চুপাইলে চুপ করে বয়॥ 
পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ মাহি দেয়। খায় নাক কারখন্দ না করে এপচয়॥ 

কালুরায়ের ইঙ্গিতে চাদ বাঘ আপিয়! হীরার গ। চাটিতে লাগিল। হীর! ভাবিল, পোষা 
ভেড়াই বটে! তখন ব্রাহ্ষণকে পার হইতে আহ্বান করিয়া ভেড়াটিকে বাধিতে গেল। 
“হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাচি।, নানা দৌরাত্ম্য করিয়া ভেড়াগুলি অপর পারে 
চলিয়া গেলে ছুই ভাই নৌকার জল সেচিয়া৷ একটা খুটায় বাধিল। তাঁর পর ভেড়াটিকে 
লইয়! বাড়ীর উদ্দেশ্টে রওন! হইল | “ছুই ধারে ধরি কাছি ছুই ভাই ধায়।” বাড়ী আসিয়া 
গোয়ালে আগড় দিয় কাঁছিটি একট 'থামে, বাধিল। পবত্য। আহ্লাদিত হইয়া ভেড়ার 
খাবারের জন্য 'বর্দপীর পাতা” আনিল। চীদা বাঘ তো চক্ষুলজ্জায় সেই পাতাই চিবাইতে 
লাঁগিল। হেমী ক্ষেমী প্রেমী ভেড়া দেখিয়া কহিল, ছুই ভাই কি বনবরা বাঁধিয়া আনিয়াছে ? 

হীরা বলে ওরে শালী হত্যা হয়ে মৈন্ন। গড় কর গোবিন্দে গাড়র নাকি চিন্ন॥ 
ভবানীর ভেড়। এই মোর ভাগ্যে ছিল। 

ছুই ভাই আহার করিতে করিতে যুক্তি করিল, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া! খাওয়াইতে 
হইবে। হৃদ হীরাকে পরামর্শ দিল, আগে বাক! দামু খুড়ার কাঁছে গিয়। যুক্তি নাও । 
'পবামীণিক ছাঁড়া কোন কাঁধ্য হবে নাই ।' হদার পরামর্শমত হীর) সাড়ে পীচ পণ গুবাক 

লইয়৷ বাক] দামুর সদরে গিয়া খুড়া খড় বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ডাক শুনিয়া বুড়া 



২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য। 

দামোদর বাহিরে আসিলে হীরা তাহাকে আগমনের উদ্দেত্ত জানাইল। ঈষৎ হাসিয়া 
দামোদর কহিলেন,_-ভাইপো॥ তুমি পর নও, তবে কথ! যদ্দি রাখ, তা হলেই তোমার কাজে 

হাত দিতে পারি। জ্ঞাতিকুটুম্বের মান দিতে হবে, আর 'পরামাণিকী পাচ সিক। পাচি 
একখান? । করযোড়ে হীরা কহিল,__ক্ষমা দেহ খাওয়াইৰ গাড়রের মুড়া'। তার পর 

কুড়েঘরের মত বৃহৎ গাড়রের গল্প শুনিয়। দামু খুড়ার মন নরম হইল। হীরা কহিল, কিন্ত 

এই গাড়রের মাংস রান্না করা যে সে রণধুনীর কর্ম নয়। দামোদর তাহাকে মীরপুর হইতে 
মানিকার মাকে আনিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু হীরার তাহ] মনঃপৃত হইল না। সে মনে 
মনে চিন্তা করিয়া স্থির কৰিল, দামু খুড়ার গৃহিণীই উত্তম বাধুনী। দামোদরের পরামর্শে 

হীরা খুড়ীকে তাহার বাড়ীতে বাঁধিতে যাইবার অনুরোধ করিল। খুড়ী মুখ বাকাইয়া 
কহিলেন--- 

তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা! পুড়ে রেন্ধ্যা। দশী পেট! দিলে নাই শুধুই এলাম কেন্দা। । 

আবার যাইব আমি মাংস রাক্ষিবারে ? 

হীর! করযোড়ে কহিল-__ 
ক্ষম] দেহ খুড়ী এবার দিব সরু ডুরা।॥ 

খুড়ী রাগ ভূলিয়া, প ছড়াইয়! বসিয়া মশলার ফর্দ পাড়িলেন-__ 

চন্দন লবঙ্গ আর এন শাদা পির । চৌদ্দ ছটাক ওজনে বান্ধিবি যত্বু কুর্যা ॥ 

তের তোলা! তেজপাত সওয়] সের ধন্তা। অর্ধ সের মরীচ লইবি দান চিন্তা ॥ 

সের ভোর মউরি জাইত্রী ছয় মাস!। দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে ভূষা ॥ 

বড় এলাচ বড় দান! লইবি বাছিয়া। জাইত্রী কর্পুর এন পায়েসের লাগিয়া ॥ 
অতঃপর দামোদর পরামর্শ দিলেন, কণ্টকনগরে ( নামটি লক্ষণীয়) গিয়া জ্ঞাতিগোত্র- 

কুটুঘ্কে পান দিয়া আগামী বুধবার তোমার বাঁড়ীতে ভোজের নিমন্্»ণ করিয়া আইস। 

অন্যান্য জায়গায় নিমন্ত্রণের ভার দামোদর নিজে লইলেন। সেই অনুসারে হীরাধর কণ্টক- 

নগরে গিয়া জাতির প্রধান দিগন্বর দোঁলই-এর মারফৎ সকলকে গুবাক দিয়া আগামী 

বুধবার তাহার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়। আদিল। 

নিমন্ত্রণ পাইয়। স্বঙাতি বন্ধুবান্ধবগণ নিদিষ্ট দিনে হীরার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। হৃদ 

হীর। তাহাদের পদপ্রক্ষালনে আপ্যায়িত করিলে তারা 

বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে । 
ভেড়া দেখিয়া সকলে দুই ভায়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। জাতির প্রধান দিগম্বর দোলই 
কহিলেন, সব দোষ ক্ষম! কর! গেল, “মান্য” লইবার দরকার নাই । খু'তখুতে মুকুন্দ কলামুড়ি 

ভেড়ার নাড়ীভূ'ড়ি দিয়া ঘণ্ট খাইবার লোভ প্রকাশ করিলে দামোদর কহিলেন, 
মাংসের ঝোল, মাংপের অন্বল সমস্তই খাওয়াইব। তার পর ভেড়া কাঁটিবার জন্ত কামারের 

ডাক পড়িল। নদী হুইতে ভেড়াকে ম্নান করাইয়া! আনিবার জন্ত "ছুই ধারে টানে কাছি ছজন 
ছজন।” চাদা বাঘ ঘন ঘন লাফ দিতে লাগিল। মানুষের ও বাঘের বহু টানা-হযাচড়ার 
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পর চাদ! প্রভু কালুরায়ের পূজার কথা স্মরণ করিয়৷ জল হইতে উঠিল। উঠিয়া 'গঁফ নাড়ে 

ভাটার মত ছৃচক্ষু ঘুরায়*। সকলে মিলিয়া চাদাকে বধ্যভূমিতে লইয়া! আমিল। কামার 

খড়গ উত্তোলন করিল। এইবার চাঁদ লেজ ফিরাইয়৷ নিজমৃত্তি ধারণ করিল। লম্ফ দিয়া, 
হুষ্কার ছাড়িয়। প্রথমে কামারের, তার পর দামোদরের, তাঁর পর একে একে সকলের ঘাড় 

ভাঙ্গিতে লাগিল। হেমী ক্ষেমী চাঁদার কাছে বিস্তর লাঞ্ছিত হইল। হুদা হীর1 ছুই ভাই 

্ান করিতে গিয়াছিল। বাঁড়ীর নিকট ফিরিয়। হুদ] হীরাঁকে চালের উপর বাঘ দেখাইল। 

তাড়াভাড়ি ছুই ভাই বাঁড়ী আপিয়া দেখিল, রাশি বাঁশি শব পড়িয়া আছে। 

হুদা বলে হায় হীরা কি কর্ম করিলাম। দ্বি্ের কথায় তুলে স্ববান্ধব হারালাম ॥ 
মাথায় হাঁত দিয়া দুইভাই কাদিতে লাগিল; তারপর ক্রোধে উন্নত হইয়! ছুই ভাই দুই 

লগুড় লইয়। চাদ্দাকে তাড়া করিল। চাঁদা লাফ দিয়! মাটিতে পড়িল, আর ছুই ভাই মার 

মার বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন' করিল। চাদ জঙ্গলে লুকাইল। ছুই ভাই বনে আগুন 

ধরাইয়া দিল। 

চারি ধারে জলে অগ্নি ধৃধূ করিয়া। কালুরায়ে ম্মরে বাঘ। বিপদ দেখিয়া ॥ 

টাদার বিপদ্ বুঝিয়। দক্ষিণর।য় ব্রাহ্মণের বেশে হৃদ] হীরার কাছে উপস্থিত হইলেন। ক্রাহ্ষণ 

তাহাদের শিরন্ত হইতে অনুরোধ করিলে হীরা! কহিল, তুমি না সে বুড়া বামুন? ভেড়া 
বলিয়া বাঘ দিয়। গিয়াছিলে ? আজ তোমার বাঘকেও পুড়াইব, আর তোমাকেও মারিয়া 

ব্রহ্ম হত্যাপাতকী হইব। এই কথা বলিয় ছুই ভাই ব্রাঙ্গণকে আক্রমণ করিল । 

হদ] হীরার ভয়ে রাঁয় হৈল অন্তপ্ধান। ঝাউবুক্ষপরে গিয়ে হইল অধিষ্ঠান ॥ 

কালুরায় উচ্ৈঃম্বরে ডাকিয়া কহিলেন, আমার পুজা কর, সমস্ত মরা লোক বাচাইয়! দিব। 

হীরা] কহিল, তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? ভগ্ুমা দ্বিজের বাকো না হয় প্রতায়”। 

কালুরায় নিজ পরিচয় দিয়! কহিলেন__ 
শিবানীর আজ্ঞা সদা করিতে রক্ষণ। ভবানীর বাঘের পাল রাখি অন্ুক্ষণ ॥ 

পূজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়।। দ্বিজবেশে তোমারে দিয়েহিলাম ভেড়া ॥ 
তখন হীরা ভক্তিগদ্গদ্চিত্তে কহিল, আমি দীনহীন অধম জাতি, তোমার ভক্তি গতি জানি 

না। তবে যদি দয়! কর, তোমার মোহন রূপ দেখিয়] নয়ন সার্থক করি। 

বনের আগুন নিডান হইল। চাদ! এক লাফে কালুরায়ের সন্মুখে হাঞ্জির হইল। 

কালুরায় টাকে আদর করির! আশ্বস্ত করিলেন। তার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
হুদ] হীরাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন । হদা-হীরার বাড়ী আসিয়া 

কালুরায় সমস্ত মৃতকে বাচাইয়া দিলেন। তাহারা বাঘ বাঘ বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলে হুদ! হীরা তাঁহাদের সাস্বনা দ্রিল। তার পর সকলে মিলিয়া মহা আড়ম্বরে ঝাউফুল সহ 

নান। উপচাঁরে কালুরায়ের পূজা করিল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি । 

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র কালুরায় মঙ্গলকাহিনী এপর্যস্ত আলোচিত হল 

নাই । ১৩৬২ সালের দ্বিতীয় সংখ্য! সাছিত্য-পর্ষিৎ-পত্রিকায় কবি শ্রীবল্গভের “কালুরায়ের গীত' 



২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা! 

প্রকাশিত হুইয়াছে। নিত্যানন্দের কাব্যে 'মূনসা” আট কালুবায়কে পরামর্শ দিয়াছে, কবি 

শ্রীবল্পভের “কালুরায়ের গীতে, পাত্র বাণেশ্বর কালুরায়ের পরামর্শদাত1। কালুরায়ের গীতে 

কালুরায় খাড়ির অধিকারী খগেশ্বরের নিকট পৃর্ভা আদায়ের প্রয়ান পাইয়াছেন, নিত্যানন্দের 

কাব তিনি পাটনী হদা হীরার কাছে পূজা আদায়ে সমুৎস্বক। কালুরায়ের গীতে এক! 

হীরাই পাটনীর কাজ করিয়াছে । এ গীতে কালুরায়ের বাহন বূপী বাঁঘ এবং পারের কড়ির 

বিনিময়ে পাটনীকে চাদা নামক ব্যান উপহৃত হুইয়াছে। নিত্যাঁনন্দের কাব্যে একা চাদাই সব 

সময় ব্যাপ্রকুলের নেতৃত্ব করিয়াছে । নিত্যানন্দের রায়মঙগল কাহিনীর সহিত আবছুর রহিমের 

গাজী কালু ও চম্পাবতী কাহিনীর কোন কোন অংশে মিল দেখিতে পাঁওয়1 যায়। হিন্দু দেব- 

দেবীর মাহাত্মযকাহিনীর প্রত্যুন্তরব্ূ:প পরবর্তী কালে মুলমান পীরপীরানির মাহাত্মাকাহিনী 
রচিত হইবার নঞ্জির আছে। 



বেখুন সোসাইটি-_১ 
প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

বাংলায় নব্যশিক্ষা1! বিস্তারে এবং বাঙালী চিত্তে নব-চেতনার উন্মেষ সাধনে গত শতাব্দীর 

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির দান যে কতখানি, তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। এ 
সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এসকল মভানমিতির আলোচন। অপরিহার্য । প্রায় সওয়া 
শত বৎসর পূর্বে বাঙালীদের মধ্যে এই ধরনের সভা-সমিতি প্রথম স্থাপিত হয়। তদবধি সমগ্র 

উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিপোধিত হইয়াছে । ১৮২৩ 

সনে গৌড়ীয় মমাজ স্থাপনে এ ধারার সভা-সমিতির সুচনা, ১৮৯৪ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ 
প্রতিষ্ঠায় এ ধারার পরিণতি । পরবর্তী কালেও বহু সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। 
কিন্ত বাংল! দেশে, এমন কি বৃহত্তর বঙ্গেও নব-চেতন। ও নব-জাগরণ আনয়নে পূর্ববর্তী 
সভা-সমিতি যে কার্ধ্য করিয়াছে তাহা অতুলনীয়। দৃঢ় ভিত্তর উপর ইমারত গঠিত হইলে 
তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য-সংস্কতির বেলায়ও তাহাই 

ঘটিয়াছে। 

গত শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে গঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ, আবার তৃতীয় পাদের 

সচনায় স্থাপিত হইল বেখুন সোসাইটি। এই পঁচিশ বংসরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজ- 

নৈতিক কারণে এবং নব্যশিক্ষ। বিস্তার হেতু বাঁডীলী সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত 

হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতিমূলক আলোৌচন। দ্বারা এই 
আলোড়নকে শীস্ত, সংঘত এবং নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বাডালী সমাজকে দৃঢ় সংহত করার 

প্রয়ান চলে। গোঁড়ীয়্ সমাজের পরে উল্লেখষোগ্য সভা একাডেমিক এসোপিয়েশ্তন। 
ইহার আদর্শে আরও ব্হু ম্ভ। প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ সমুদায়ের আলোচনা-বিতর্ক চলিত 

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে | তৃতীয় দশকে এই ভার আদর্শে এমন কতগুলি মমিতিও প্রতিষ্ঠিত 

হয় যাহার উদ্দেশ্ট ছিল বাংল সাহিত্যের চচ্চা। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই এই লকল চচ্চা 

আরস্ত হয়। সর্বতত্বদীপিক] সভা (সম্পাদক-_দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ), বঙ্গরঞ্রিণী সভা 

(সম্পাদক-_“সংবাদ/প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), বঙ্গ ভাষ। প্রকাশিক সভ1 (মভাপতি-_ 

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ )---এই সভাত্রয়ের নাম এ প্রনঙ্গে সবিশেষ উল্লেখঘোগ্য 

নব্যশিক্ষার অনুশীলন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্টে ৮৩৮ গ্রীষ্টাবে স্থাপিত হয় সাধারণ 

জানোপাজ্জিক সভা (9০০16৮৮ 10: 606 &০0918161010. 0910618) 20০15026 )। 

ইংরেজী বাংল! উভয় ভাষাতেই এখানে প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচন! চলিত। দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের তত্ববোধিনী সভা এক বিশেষ উদ্দেশ্তে গঠিত ও পরিচালিত হইলেও স্বদেশীয় 
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রসার ইহার একটি মুখ্য কর্তব্য হইয়! উঠিয়াছিল। 
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চতুর্থ দশকেও নৃতন সভা-সমিতি কিছু কিছু আবিভূ্তি হয়, এবং এগুলির মধ্যে প্রধানতম 

হইল 'ভারতবর্ধায় সভা” বা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ; কিস্তু এটি ছিল নিছক 

রাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । এই সময়ে নৃতন পরিবেশে নানাকারণে শীসক-শাপিতের মধ্যে বিরোধ 

ঘটবার খুবই আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সনে বড়লাটের আইন-সদস্য জন এলিয়ট 
ডিস্কওয়াটার বেখুন খন দেশী-বিদেশীর ভিতরকা'র বিচার-বৈষম্য-বিলোপক কয়েকটি আইনের 

খসড়] প্রচার করেন তখনই এ বিরোধের প্রাবল্য বিশেষরূপে দেখা দেয়। কিন্ত এসময়ে 

দেশী-বিদেশী প্রধান এবং বিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী তখনও বিদ্যমীন ছিলেন 

ধাঁহর। ভীবতবামীদের উন্ন(তিসীধন মনসে একত্রিত হইবার উপযেংসিত। মনেগ্রংণে প্বীকাব 

করিতেন; এবং শুধু শ্বীকার করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত ছিলেন না, একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায়ও 

তাহারা অবিলম্বে আগ্রহান্বিত হইলেন। আবার, অগ্রসরপন্থী ভারতীয় সমাজনেতাদের 

মধ্যেও এরূপ মিলন-ক্ষেত্রের প্রয়োজন একান্তভাবে অন্থভূত হইতে থাকে । বেথুন সোসাইটি 

এই মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিল। এ কারণে এ যুগের সামাজিক ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি 
একটি প্রকুষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

ইতিপূর্বে যে-সব সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিবিশেষের 

নাম সংযুক্ত করা হয় নাই। এই সভার সঙ্গে বেখুন” নামটি সংযোগের তাৎপর্য কি? 
জন এলিয়ট ডরিঙ্কওয়াটার বেথুন্র 'নামোল্লেখ একটু আগেই করিয়াছি । বেখুন উদারচেতা 
ভারতহিতৈষী; তিনি ভারতবাসীর কল্যাণার্থে যাহা! তাল বুঝিতেন তাহা করিতেন, 
কোন বাধাবিপত্তি তাহার গতিরোধ করিতে ক্চিং সক্ষম হইত। আইনগত প্রয়াসে 

তিনি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন; কিন্তু মিজের আয়ত্তের মধ্যে যাহা ছিল তাহা 

সম্পাদনে কেহই তাহার বাদ সাধিতে পারে নাই। বেথুন স্কুলের ( পরে, স্কুল ও কলেজ ) 
প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ । তবে শিক্ষা-সমাজের (0০810011 ০৫ [7700%6102%) 
সভাপতি রূপে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করিয়া বাংলা শিক্ষার উন্নতি-প্রচেষ্টায়, তাহার 

কৃতিত্বও আমাদের অনুরূপ স্মরণীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাক] কলেজের 

বিভিন্ন পুবঙ্ষীর বিতরণী সভায় বক্তৃতাঁকালে ছাত্রদের বাংলার অন্কশীলনের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতেন; তাহারাঁও ইহার দ্বারা কম উদ্বুদ্ধ হইতেন না। 
বেথুন স্বয়ং উৎকৃষ্ট বাংলা-রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফত নিজ অর্থে একটি স্বর্ণপদক 

দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন €(১৮৪৮-৪২)। কবিবর মধুস্দন দত্ত বাংলা অনুশীলনে প্রথম 

উপদেশ পান তদীয় বন্ধু গৌরদাস বসাঁককে লিখিত বেথুনের পত্র হইতে । এমন হিটতৈষী 

ব্ক্তির আকন্মিক মৃত্যুতে (১২ই আগস্ট ১৮৫১) সকলেই বিশেষ ব্যথিত হন। তাহার 
মৃত্যুর মাত্র চারি মীস পরে ঘখন উত্ত সভা স্থাপনের কথা হয় তখন দেশী-বিদেশী সকলেই 
তাহার নামের সে লভার নামটি যুক্ত করিয়া দিতে সম্মতি দান করিলেন। . 

বেখুন সোসাইটি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম কুড়ি বৎসর যে ইহা নিয়মিত 

ও সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । মোসাইটির নিয়মাবলী, সদস্ততাঁপিক। এবং 
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পঠিত প্রবদ্ধসমূহ হুইতে বাছাই-করা রচনাবলী লইয়৷ ইহারই অর্থে ও আছুকুল্যে 
মাঝে মাঝে ট্রান্জ্যাকশন্স” ব। সামফ়িক পুস্তক প্রকাশিত হইত। ১৮৫৯-৬৯ এই দশ 

বৎসরের ট্রান্জ্যাকশন্ আমর! পাইয়াছি। ইহা! হইতে এই দশ বৎসরের বেখুন সোসাইটির 
কৃত কর্মের কথা অনেকট1 জানিতে পারি। প্রতিষ্ঠাকাল (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১) হইতে 

১৮৫৯ সনে সোসাইটি পুনগঠন পর্যন্ত ইহার কাধ্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখানি 

সাময়িক পুত্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।* ইহা হইতে সোসাইটির প্রথম দিককার বিশদ বিবরণ 

প্রাপ্তির আশ। কর! যায় ন।। এই সময়ে সংবাদপত্র-স্তস্তে বেখুন সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশন, 
[িশেষতঃ বাঁধিক অধিবেশন গুলির কথা কৃতকট। বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইত । শেষোক্ত. 

বিবরণে পূর্ব বৎসরের কাধ্য।বলির কথাও স্থান পাইত। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 

এই সকল বিবরণ হইতে বেধুন পোসাইটির কৃতির কথ! আমর! অবগত হই, সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার গুরুত্ব সম্বদ্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণ জন্মে। সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জন অনেকেই 

এই সোপাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তাহার! প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান, আলোচনা 
বিতর্ক প্ররতিতে সাগ্রহে যোগদান করিতেন। শেষ দিকে সোৌলাইটি যখন কৃতকটা 

হীনপ্রভ হইয়া পড়ে তখনও বনু বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ পাঠ 

করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম উল্লেখ করা যাইতে 

পাবে। সোনাইটির প্রথম দশ বৎ্মরের কৃতির কথ! প্রধানতঃ সমমাময়িক পত্র-পত্রিকার উপর 

নির্ভর করিয়া এখানে বলা যাইবে। 

২ 

বেখুনের মৃত্যুকালে শিক্ষ/-সমাজের সেক্রেটারী ব| সম্পাদক (আধুনিক পরিভাষায় 
কম্শঘচিব' ) ছিলেন ডাঁঃ এফ. জে. মৌএট | তিনি ১৮৪২-৪৩ সনে কলিকাতা মেডিক]াল 
কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং অল্পকাল মধ্যেই নিজ কম্মদক্ষত1 গুণে শিক্ষা-সমাজের 

সম্পাদকপদে নিয়োজিত হন। বেখুনের মত তিনিও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এদেশীয় শিক্ষিত 

ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ভাবরুতবাসীর কল্যাণমাঁধনে 
তিনি খুবই উতৎস্থক হন। তাহাদের অভাব-অভিষোগ এবং দোষ-ত্রটি তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন । এই সব দূৰ করিম ভারতবাদীদের সঙ্গে এক্যব্ন্ধভাবে দেশের হিতকর বিষয়সমূহ লইয়। 

অন্গসন্ধীন, আলোচনা ও বিবেচনাকল্ে এবং শেষে নি্ছিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য 

একটি সভ! স্থাপনের কথ! ভা: মৌএট চিন্তা করিয়াছিলেন । বেখুনের মৃত্যুর পরে তাহার 
স্থায়ী স্থৃতিরক্ষ। কল্পে এঁ উদ্দেশ্টে একটি স্থায়ী সভা »' প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথ স্বতঃই তাহার 

” 286 22700650708 ০1 1786 13247506176 90016101071 07761 96551918 ০7 1929.60, 42960 6৭, 

"10600006100, 0, 111, 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা! 

মনে উদ্দিত হুইল। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এদেশের নেতৃস্থানীয় 
ক'তবিচ্যগণের এবং সহানুভূতিশীল কয়েকজন ইংরেজের নিকট এজন্য এক সাকু'লার ব৷ 

বিজ্ঞপ্রিপত্র পাঠাইলেন । এই সাকুলাবটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? কিন্তু ইহা যে 

উপঝোক্ত উদ্দেশ্তেই রচিত তাহার আভাস আমর পাইয়াছি। 
ডাঃ মৌএট ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ দিবসে এক সভা আহ্বান করিলেন । যথাসময়ে 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে এই সভার অধিবেশন হুইল। সভায় উপস্থিত 

হইয়া ধাহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাহাদেরই নাম শুধু পাওয়া যাইতেছে । তবে 
'প্রতিষ্ঠা-সদশ্য* বলিয়া বণিত ব্যক্তিদেরও কেহ কেহ আলোচনায় ফোগদানকারিগণের সঙ্গে 
যে সতাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাহ আমর ধরিয়া লইতে পারি। কলিকাতা মেডিক্যাল 

কলেজ থিয়েটারে সে যুগে বিদ্বজ্জনদের ভাল ভাল বক্তৃতা হইয়াছে। বেখুন সোসাইটির 

অধিবেশন তো! বরাবর এখানেই হুইত্ত। মৌএট কর্তৃক আহৃত সভায় স্বয়ং যৌএটই 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গোঁড়ীয় সমাজ বা সাধারণ জ্ঞানোপাঁঞ্জিক। সভার 

মত আনুষ্ঠানিকভাবে বেখুন সোসাইটির কোন উদ্দেশ্পত্র (যাহকে সচরাচর আন্ুষ্ঠানপত্র 

বল হয়) রচিত হয় নাই, অস্ততঃ আমর! তাহ! পাই নাই। তবে এই 1দনকার সভায় 

সভাপতির আসন হইতে মৌএট যে প্রারস্তিক বক্তৃতা দেন তাহা হইতে সভার উদ্দেশ্য 

বিষয়ে আমরা খানিকট। জানিয়া লইতে পারি। সভাপতি ডাঃ মৌএট নিয়রূপে সভার 

কাধ আরম্ভ করিলেন £ 
£056 00968681088 0£1..606 21068961708 ৮7616 9097090 ৮7 606 01081110910, ০০ 09882 ০৮ 

92018101708 609 01919969 10101) 179 0070099৫170 0811106 608661092 6109 £91061610610 06891) 6, 

'নুও 8090 01008609060 (586 £ 10061 %19 দা 01 009 2226019 200. 09)9068 0£ 608 300166168 

৪116807 93186106110 08519068) 26167117716 05161091057 ৮০ 609 919619 2082 82010516525] 

900896198 2] 1012690 ০026 6108 81996 12060988165 01 095191708 ৪0030 076908 01 00211081708 

৮06 0099660 86198 0? 0%1096% 227059 310) 001:8010%1 ৫0068,06 সা) 62018 06892 105 

001009888 1058 90010161008, 00৮ 07000] 2006 1688 88810]। 62050 60089 01 6008 1179616561008 

8০০5৪ £9692090 6০, [79 07816 00010 609 18:69 91000106 0? £০০০ 6108৮ 1790 0990 10010 

80 17165816 11020 5000 2880018610709১ 10972 0:00] ০০010000690) 10 (06 [7101581:918108 800 

07109108] 016188 01 77110018900 8100 9০০0615700 8/00 80010869ন0 200৮7 100001) 178019 ৪01? 

206৮08 01 206068] 1100:05609606 806. 10661160609] 160:0561010 চ৪:৪.1069090. 10 618 

০০0822615, 00819 (020 609 56৮ 2096016 01 186159 ৪0019, 800 609 80018] 038$07728 ০01 686 

০06০০1০। 65৮91) (209 07155%66 29181009০01 10015100818 8100 120011198 দা09 20009858871] 1000012 

98961109660, 79 806 00 815660001108 606 01905 8100019 520 9000189, 12101 09 61005808 

20096 80819] 10: 8108 9100. 27) ৮10, 09616 0879101157 00010 6106 205010360 2569988818 01 85:0130- 

1100 605 80019068 ০1 29180100200 0011,108 £101% 609 00678561008 01 209 10861061020, 820 
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প্রারস্তিক বক্তৃতায় ভাঃ মৌএট প্রস্তাবিত সোসাইটি বা সভা স্থাপনের আবশ্তকতা! 
বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কলিকাতায় তখন এপিয়াটিক সোদাইটি, কৃষি-সমাজ বা এগ্রি- 

* 776 067%001] 78617010160 07706 17000 020256166, 2010 35001 18১9 



৬৩ বর্ষ] বেথুন সোসাইটি-_-১ ২৯ 

কাল্চারাল সোসাইটি এবং এইরূপ আরও অনেক সভা-সমিতি ছিল। কিন্তু এসব বিশেষ 

বিশেষ উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত বলিয়৷ এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনের মেলামেশা! এবং সাধার্ণ 
ছিতকর বিষয়ের আলোচনাদি সম্ভব ছিল ন1। এএক্সন্ত ভিন্ন ধরণের, অথচ অন্ুর্প দৃঢ় ভিত্তির 
উপর সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। ডাঃ মৌএট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ড ও স্কটলগ্ডের 

বিশ্ববিদ্ালয়সমূহের এবং বড় ঝড় শহরের মানসিক উৎ্কধমূলক প্রতিষ্ঠানাদির কথ উল্লেখ 
করেন। দেশীয়দের সামাজিক মেলামেশা, এমনকি আত্মীয়ম্বজনের মধ্যেও, যেরূপ 

সংকীর্ণ তাহাতে এ প্রকার এক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সমধিক । ইহার পর মৌএট 

প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ সম্বন্ধে বলেন যে, ধম্ম ও রাজনীতি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি 

যাবতীয় বিষয়ই এখানে আলোচন। কর! যাইবে। সভ]1 পরিচাঁলনের ব্যয় এক বৎসরের জন্য 

মৌএট স্বয়ং বহন করিবেন বলিয়] ঘে।ষণ! করিলেন । 
সভাপতির অভিভাঁষণের পর, উক্ত প্রস্তাব সম্পকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ধাহার। 

আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর ছিলেন- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহষি), 

পান্দ্রী কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রেঙ্গার, পাত্রী জেম্স লঙ, ডাঃ সুর্যকুমার গুডিব চক্রবস্তী। 

আলোচনার পর প্রস্তাবিত সভা স্থাপনে সকলেই একমত হুইলেন। উপস্থিতমত কয়েকটি 

নিয়মও ধার্ধ্য হইল। প্রথমেই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে বিবৃত হয় : 

“206 % 990196৮ 0৪ 986901191590 01)397 608 1)7100 01 (50 13960 009 ৪001065, £0: 629 

00708109158101) 00 01809388100. 91 00960861003 0০017090690 011) 11601865019 800 80192009,1+ 

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মোলাইটির উদ্দেশ্ঠ স্থিরীকৃত হইল সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ে 
আলোচনা-গব্ষণা। ধর্ম ৪ রাজনীতি ইহ! হইতে প্রথমাবধি বাদ দেওয়া হয়। সোসাইটির 

নামকরণ হয় 'বেখুন সোপাইটি। সভাপতি হইলেন ডাঃ মৌএট; সম্পাদক নিযুক্ত হন 

প্যারীঠাদ মিত্র। পরব্র্তা সভ। আহ্বান এবং প্রবন্ধ-পাঠক নির্দারণের ভার সভাপতি ও 

সম্পাদকের উপর অপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

সমর্থনে সভা! মৌএটের এতাদৃশ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হিতকারক প্রয়াসের নিমিত্ত আস্তরিক 

সাধুবাদ করিলেন । 

শু 

বেখুন সোপাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৫২, ৮ই জানুয়ারী মেডিক্যাল 

কলেজ থিয়েটারে । ডাঃ মৌএট যথারীতি সভাপতির 'আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে 
সভার কার্)-পরিচাঁলনার নিমিত্ত কয়েকটি নিয়ম নির্ধারিত হইল । এগুলি এখানে বিশদভাবে 

উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মুল কয়েকটির মন্ম এইরূপ ঃ প্রতি মাসের দ্বিতীয় 
বৃহস্পাতিবার সভার অধিবেশন হইবে । সোসাইটির সদস্ত হইতে হইলে পূর্ব অধিবেশনে সভার 
ছুই জন সদশ্য কর্তৃক তাহার নাঁম প্রস্তাবিত ও সমথিত হওয়া প্রয়োজন । সোসাইটিতে 



৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক। [ ১ম সংখ্য। 

ইংরেজী, বাংলা এবং উর্দ, এই তিনটি ভাষায়ই প্রবন্ধ পাঠ, বন্তৃত। দান এবং আলোচনাদি করা 

চলিষে। সভার কাঁধ্য পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একটি 'কমিটি 

অফ পেপার্স” ব! 'গ্রন্থ-সভা, থাকিবে । পঠিত প্রবন্ধে সভার স্বত্ব হইবে। তবে গ্রন্থ-সভা ষোগ্য 

বিবেচনা করিলে অন্তন্র উহা প্রকাশের অন্থমতি প্রবন্ধকারকে দিতে পারিবেন। সভার 

বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে; এই সাধারণ সভ৷ গ্রতি 

বর সভাপতি, সম্পাদক এবং গ্রস্থ-সভা নির্বাচিত করিবেন। সোসাইটির তিন জন সদস্য 

লইয়] গ্রন্থ-সভ। গঠিত হইবে স্থির হয়। 
সোসাইটির এই দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে নিষ্বোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে লইয়। কমিটি অফ পেপার্স, 

বা গ্রস্ব-সভ1 গঠিত হইল £ মেজর জি, টি. মাশ্যাল, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাদ্রী 

কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । পূর্ব অধিবেশনের নির্দেশ মত সভাপতি এবং সম্পাদকের 
অনুরোধে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ভাঃ সুর্যকুমার গুডিব চক্রবত্তাঁ “0 

61099801690 [10005810876 01 0810366” শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 

পাঠ করেন। প্রবন্ধটি এতই সময়োপযোগী হুইয়াহিল ষে, অত্যন্ত দীর্ঘ হইলেও “বেঙ্গল 

হরকরা” গ্রন্থ -সভার অনুমতি লইয় উহার বট! প্রকাশিত করেন। কলিকাতা মে যুগে আদৌ 

স্বাস্থ্যকর ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুণের “রাতে মশ] দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতার 

আছি” অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিপ। আর ইহার উপর হইত ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বিভিন্ন রকম 
ব্যাধির প্রাছুর্ভাব। দেশী-বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কলিকাতার স্থাস্থ্যোন্সতির জন্য পুর্ব 

হইতেই নান।রূপ চিন্তা ও আয়োজন করিতেছিলেন । ডাঃ চক্রবস্তীর প্রবন্ধ এইবপ চিস্তার ফল। 
প্রবন্ধ পাঠের পরে আলোচনায় যোগদান করেন স্বপ্₹ং সভাপতি এবং আরও কয়েকজন। 

প্রবন্ধের ভিতবে এদেশীয় লোৌকজনের আচার-আচরণ পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতকগুলি 

বিতর্কমূঙ্গক বিষয়ের অবতীরণা কর হইয়াছিল। কলিকাতা পিভিম্ু বেখুন সৌমাইটির 
আবির্ভাবকাহিনীর প্রসঙ্গে এই প্রথম বন্তৃতারও আংশিক আলোচন। করিয়াছিদ্েন।* 

প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার পর নভাপতি মৌএট ঘোষণ। করেন যে, মোমাইটির পরবর্তী 

মাপিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন পাত্রী কৃষ্মোহন বন্দো।পাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়-_ 

400 987050718 006675১৮ অর্থাৎ সংস্কত কাব্য। নিমের ভদ্রমহোদয়গণ সোসাইটির 

সদন্ত পদ গ্রহণ করিলেন। ইহারাই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-সদশ্য ; ১ এফ. জে. মৌএট, 
২ রাধানাথ শিকদার, ৩ রামচন্দ্র মিত্র, ৪ আনন্দরাঁষ ফুকন, ৫ পাড্রী জেম্স লঙ, ৬ মেজর জি. 

টি. মার্শাল, ৭ জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, ৮ পাত্রী কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ এল. কিট, 

১০ ড. শ্প্রেঙ্গার, ১১ ডাঃ সুর্যাকুমার গুডিব চক্রবর্তী, ১২ প্যারীচরণ সরকার, ১৩ দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, ১৪ রামগোপাল ঘোষ, ১৫ প্যারীা্দ মিত্র, ১৬ হুরচন্দ্র দত, ১৭ টকলাপচন্দ্র বন্থ, 

« 15106982068 1851. 70, 499৮ ০, 
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১৮ হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রসিকলাল সেন, ২* প্রসন্নকুমার মিত্র এবং ২১ গোপালচন্্ 
দত্ত। সদন্তগণ প্রত্যেকেই সে যুগে বিভিন্ন বিভাগে স্থনাম অর্জন করিয়াছিলেন ।* 

এই প্রাথমিক বা প্রতিষ্ঠা-সদন্তদের তালিক1 সম্বন্ধে এখানে ছু'একটি কথ৷ বল! 

প্রয়োজন। বেথুন সোপাইটির প্রথম আট-নয় বৎসরের ষে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সন্নিবেশিত তালিকায় দেখিতেছি প্রতিষ্ঠা-সদস্য চব্বিশ জন । 

প্রথম এবং ছিতীয় তালিক1 মিলাইয়। কুড়ি জনের নাম একই পাই। দ্বিতীয় তালিকায় 

নূতন চারি জন সদগ্তের নাম যথাক্রমে_ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশনাথ রায়, 

নবীনচন্দ্র মিত্র এবং দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা)। এই তালিকায় আনন্দরাম 

ফুকনের নাম পরিত্যন্ত হইয়াছে । তালিক! ছুইটি ষাচাই করিয়। দেখিবার স্থত্র এখন আর 
পাওয়! যাইবে না। তবে মোটামুটি এই পচিশ জনকেই আমর! প্রাথমিক বা “প্রতিষ্ঠা-সদস্ত” 
বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর ডাঃ মৌএট মফন্বলের বিদ্জ্জনকেও 

সভার সদশ্য-পদ গ্রহণের নিমিত্ত অঙ্গরোধপত্র প্রেরণ করেন। তাহার অনেকে ক্রমে সাস্য- 

শ্রেণীভুক্ত হইলেন। 

৪ 

বেখুন সৌঁপাঁইটির মীসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল 

অধিবেশনের বিবরণ না পাওয়। গেলেও বাধিক বিবরণী হইতে ইহাদের পরিচয় মিলে। 

সোসাইটির একটি মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৫২, ৮ই এপ্রিল তারিখে । কতকগুলি কারণে 

এই অধিবেশনটি বিশেষ ন্মরণীয়। বনু ইংরেজ ও বাঙালী বিদ্বান এই অধিবেশনে 

ষ্থারীতি প্রস্তাবিত ও সমখিত হইবাঁর পর সদস্য রূপে গৃহীত হইলেন। আর শুধু কলিকাতা 

হইতে নয়, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর এবং ঢাকা হইতেও কয়েকজনের নামের প্রস্তাব আসে। 

ঈহাদের মধ্যে বহিয়াছেন-_-ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( হাওড়া ), এম্. গ্রেগরী (হুগলী কলেজ ), 
শ্যামীচরণ ঘোষ ( চন্দননগর ), গৌরদা'স বসাক, গির্ীশচন্্র ঘোষ, ডবলিউ, ক্লার্ক, গোবিন্দচন্দ্ 

দত্ত, ব্রজন্ন্দর মিত্র (ঢাকা )। 

টাঁকাঁয় সোসাইটির দুই জন প্রধান সন্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং রামশঙ্কর সেন | 

তাহার কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া ৫ই এপ্রিল ১৮৫২ তারিখে সোসাইটিতে একখানি পত্ত 

লেখেন। তীহার। প্রস্তাব করেন, সোসাইটির কাধ্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধাদি বাংল। 

ভাষায় অনুবাঁদের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে এবং এবিধয়ে 

সোসাইটির বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। আর একটি প্রস্তাবে তাহারা বলেন যে, 

* বেখুন সোসাইটির প্রথম ও ছিতীয় অধিবেশনের বিবরণ ২*শে জানুয়ারী ১৮৫২ দিবসীয় 'বেঙ্গল হরকরা' 

পত্রে প্রকাশিত হয়। 
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মফস্বলের সদস্যদের অবগতির জন্য কারধ্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ প্রচারের 
সুষ্ঠ উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। মাদিক অধিবেশনে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের 

ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহাদের মতে নির্দিষ্ট প্রবন্ধ ছাড়াও এমন সব বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধও 

মাসিক অধিবেশনে পাঠ করা যাইতে পারে, যাহাতে কোন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক 
অবস্থান বা পরিনংখ্যানভিত্তিক তথ্যার্দি সন্নিবেশিত থাকিবে । এই নৰল প্রবন্ধ অবশ্য 

২ক্ষিপ্ধ হওয়। দরকার। পত্রোক্ত চতুর্থ প্রস্তাবে, সোসাইটির স্থানীয় সদশ্তদের লইয়া 

উহ্ারই আদর্শে ঢাকায় একটি শাখা! সমিতি স্থাপনের কথা বলা হয়। পত্রপ্রেক্কঘয় 

সোসাইটিকে অনুরোধ করেন, ঢাকাস্থ এই শাখাকে “ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি” নাম দিবার 
অনুমতি যেন সভ-কুপ্ক্ষ তীহদিগকে দেন । 

পত্রোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কোন কোন প্রস্তাব সম্ঘন্ধে সোদাইটি তখনই স্থির 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। পাত্রী লঙের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সদস্যদের 

সমর্থনে প্রথম তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য “কমিটি অফ পেপার: 

বা গ্রন্থ-সভার উপর ভার দেওয়] হইল। চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ ঢাকার প্রত্তাবিত সভাকে ব্রাঞ্চ 
বেখুন নোসাইটি” নামকরণে সকলেই সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। মৌসাইটিকে 

স্বেচ্ছায় কিছু কিছু চাদ দানের কথ উল্লেখ করিয়৷ রামগোপাঁল ঘোষ এক প্রস্তাব আনয়ন 

করেন । ভাঁঃ কুর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী দ্বারা ইহ! সমধিত হয়। কিন্তু সম্পাদক 

প্যারীঠাদ মিত্রের সংশোধক প্রস্তাবে এ বিষয়টির বিব্চেনীর ভারও গ্রন্থ-সভার উপর 

ছাড়িয়া দেওয়। হইল । 
মাসিক অধিবেশনের মুখ্য কর্শ প্রবন্ধ-পাঠ। বৈষয়িক কাধ্যাদি সমপনাস্তে প্রবন্ধ-পাঠ 

আরভ হয়। আলোচ্যঘভায় হরচন্দ্র দত্ত “বাংল1 কবিতা” সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ-পাঠ করেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর মহেন্দ্রনীথ সোম প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের উপর কিছু মন্তব্য করেন। এই 

বিষয় সম্পর্কে নবীনচন্দ্র পালিতেরও একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। পাঠের পর আলোচনা 

স্থরু হয়। ৫কলাসচন্দ্র বন্ধু প্রমুখ কয়েকজন সদস্য এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। 

বাংল! কবিতা অর্বাচীন, অশ্রীল, অনুন্নত ও উচ্চভাব বিরহিত বলিয়। প্রবন্ধ-পাঠক 

মন্তব্য করেন। এক বক্তা এমনও বলেন £ “বাঙ্গালিরা বহুকাল পধ্যন্ত পরাধীনতা- 
শঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই।” বক্তারা 

প্রায় সকলেই এই মতের সমর্থন করিলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে 

সভাপতি মৌএট বাংলা কবিতার উপবে আলোচন। পরবতী অধিবেশন পধ্যন্ত স্থগিত 

রাখিলেন। তিনি আরও ঘোষণ। করিলেন যে, পরবত্তী মাপিক অধিবেশনে (১৩ই মে 

১৮৫২) ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মি. লিউইস 'ম্যাকবেখ* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ 

করিবেন ।* 

অঅ. 276 26700 212770156৫০ 2186 80111 1859. 
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পরবত্তী মানিক অধিবেশনে “বাংল! কনিতা'র উপরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পূর্বেবের সভায় মনে হয়, এই প্রবন্ধ পাঠের বিষয় কিছুই বল! হয় নাই। 

সভাপতির বিশেষ অনমতিতে ইহা পঠিত হইয়া থাকিবে। সভার প্রথম বাধষিক 
বিবরণে ৪ হয়ত এই কারণে কবি রঙ্গলালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয় নাঁই। তবে এই 
প্রবন্ধটি এখনও বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য 

তথা বাংল কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবাঁদ যে তথ্যাঙ্গ বা. যুক্তিসহ নহে, কবি রজলাল 

এই প্রবন্ধে বাংলা কবিতা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং পাশাপাশি ইংরেজী 

কবিতার কোন কোন অংশ বসাইয়! তুলনামূলক আলোচন। দ্বারা তাহ] বুঝাইয়া দেন। 

হবুচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র পালিত এবং কৈলীসচন্দ্র বস্থুর কতক গুলি মস্তব্যেব তিনি তীত্র প্রতিবাদ 

করিয়াছিলেন । বক্তৃতায় কবি রঙ্গলাল বেখুনের বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি সন্বদ্ধে বলেন £ 

"আমরা অন্য যে মহাত্সার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা 

বাঙ্গাল কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ ম।স পূর্বে এ অকিঞ্চনের 

প্রতি এবং 'ন্ত এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্ধ স্বতন্ত্র রূপে আজ্ঞ! প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, 

কিন্ত তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণে কে মামীরদিগকে উৎসাহ 

দিবেন? অতএব ষে মহাশয় বাঙ্গাল! দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গাল কবিতার প্ররুত 

বন্ধু ছিলেন সেই মহাত্মা জন, এলিযেট, ডিঙ্কওয়াঁটাঁর বীটন ঈশ্বর সমীপে অত্যন্থ নিশ্মলানন্দ 
সম্ভোগ করুন এবং তাহার নাম ঘোষক, তীঁহাঁর মত পোষধক, সঙ্জনমনস্তোষক এই বীটন 

সমাজ চক্দরাদিত্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত বর্ধমান থাকুক ইহাই আমারদিগের একাস্থিকী 

প্রার্থনা |”* 

৫ 

প্রথম বৎসরে সোসাইটির কার্ধয অভি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। প্রত্যেকটি মামিক 

অধিবেশনের বিবরণ ন। পাঁওয় গেলেন প্রথম বাধিক রিপোর্ট বা কাধাবিবরণ হইসে 

সোসাইটির টৈষয়িক কাধ্যার্দি এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্-পাঠ ও আলোচনার বিষয় আমর! 

জানিতে পারিতেছি। প্রথম বাৎসধিক বিবরণের প্রথতমই অতি পরিষ্কার করপে সোপাইটি 

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ের বিষ উল্লিখিত হইয়।্ে 2 
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এই উদ্দেস্টে ষে কার্ধ্য চলিয়াছিল তাহ! বলাই বাহুল্য । সৌলাইটি সাহিত্য এবং বিজ্ঞান 

* বাঁজাল। কবিত। বিষয়ক প্রবন্ধ । রগ্রন পাবলিশিং প্রকাশিত, হুশ্প্াপ্য গ্রস্থমাল। ১*নং, পৃ. ৩৬। 

৫ 



৬৪ পাঁহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্য। 

বিষয়ে আলোচনা-অনুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হুইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যেই 
মোট সর্দন্ত-সংখ্যা হইল ১৩১ জন। তীহাদের মধ্যে ১০৬ জন ভারতীয় । সোসাইটির 
প্রথম বাৎসরিক বিবরণে প্রকাশ, এই বৎসর নয়টি প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
আলোচিত হুইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে নিয়ে যে পঠিত প্রবন্ধসমুহের তালিকা দেওয়। 

গেল তাহাতে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের (“বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ) 

উল্লেখ দেখি না। এটিকেও পঠিত প্রবন্ধ বলিয়! ধর! হইলে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা! গড়ায় 
দশটি। পঠিত প্রবন্ধসমূহ বাদে ইঞ্জিনীয়ার কর্নেল গুভ উইন “0511 1707181069101706 8200 

/100169060:9% এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেনরি উড়ে “1115962101069195019, 

সম্বন্ধে যথাক্রমে ১৮৫২, ২রা ও ২৯শে নবেম্বর বক্তৃতা দান করেন । মাসিক অধিবেশনে পঠিত 
প্রবন্ধে গায় সবগুজির উপবই বেশ আলোচন। চলয়াছিল, আব এত ঘৃশ আলে চনয 

সভাগতি-সমেত বহু স্ুধীজন যোগদান করেন। কোন কোন প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় 

লিখিত হয়। প্রবন্ধ-তালিক। এই £ 
৮1, 00 006 9201655 1220:056100820৮ 01 08190৮86135 101. 9,105 00009090065, 

2, 00 987080118 0098:5-7735 8108 1895৭ 0. 81. :85106116%, 
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8, 00 6709 17699706 968516 00 6010 17708109068 01 48710016016 10 139208%1---7835 

17800 78200801018 3611, 

9, 00 629 291851070 %00 40901066 40580688801 90191006 &1)] 11679607910 8 

0০011961865 70099610107 01:02170% [002061: 901090701107199,” 

উদ্ত বাধিক বিবরণে বল! হয় যে, ড. ম্যক্কেল্যাণ্ড ভূতত্ব, এফ. জি. সিভন্স রসায়ন এবং 
আর. জোন্স অন্বীক্ষণ-যন্ত্ সম্বন্ধে চিত্রসহযোগে বক্তৃতা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার! 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে স্থুপগ্ডিত। মাসিক অধিবেশনের ফাকে ফাকে এই সকল 

বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং সকলের স্থবিধার জন্য সন্ধ্যা সাতটার পরিবর্তে ছয়টাঁর সময় 

বন্তৃতা, আরম্ভ হইবে। সৌসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি বাংলায় অনুবাদের যে প্রন্তাব 
ঢাকা হইতে আসে সে সম্বন্ধে ব্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, প্রথমে সোসাইটির 

কাধ্যবিবরণী পঠিত প্রবন্ধসমূহ হইতে উতকৃষ্টগুলি বাছাই করিয়া! তৎসমেত ছাপা হইবে, 

এবং অনুবাদের কথা পরে বিবেচনা কবা যাইবে । বেথুন সোসাইটির শাখ। পূর্ব প্রস্তাব 
মত ঢাকার সদস্যগণ প্রতিষ্ঠ। করেন। শীখ। স্মতিব কীধ্যকলপ বিশেষ আশীগ্রদ ও 
উৎসাহজনক বলিয়া! বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে । সমশ্যগণের টাদা দান সম্পর্কেও 

*:7768 1367920 717716074) ৫0, 1101) 10096920891 1862, 



৬৩ বর্ধ ] বেথুন সোসাইটি--১ ৩৫ 

কতৃপক্ষ একটি গিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিম্নের প্রন্তাবধে ডাঃ মৌএটকে সন্বৎলরের বায় 

নির্বাহের জন্য ধন্তবাদ দেওয়া হয়, এবং স্থির হয় যে, সস্যগণকে স্বেচ্ছামুলক চাদা দিতে 

আহ্বান কর! হইবে। সোপাইটিব কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া এপ করা আবশ্যক হইয়। 

পড়িয়াছিল। প্রস্তাবটি এই £ 

44070519587 60501510] 609 9996167 2095 591 6০ 609 [১:68109206 102 80009:68108708 (০ 025 

8]] 606 63009058906 0739 7682) 6120 00100016699 &6 01 00170107009 6106) 2৪ 6109 018108917009786 
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প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, উপস্থিত সদন্তদের মধ্যে রামগোপাঁল ঘোষ এবং জি. পিউইস 

*ত্যেকে দশ টাক কবিয়। দীন করেন। এই বিব্রূণে ছুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে স্থপাঁবিদ কব! 

হয়। প্রত্যেক সদশ্য যাহাতে যাম্মাপিক অগ্রিম এক টাক করিয়া চাদ] দেন, একটি 

প্রস্তাবে তাহার বিষন্ন বল! হয়। আর একটি প্রস্তাবে একজন সহু-সভাপতির স্থলে 

দুই জন সহ-সভাপতি নির্বাচনের এবং এই ছুই জনের মধ্যে একজন ভারতীয়কে গ্রহণের 

কথা থাকে । 

প্রথম বাৎসরিক সভায় দুইটি প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রত্যেক সদশ্টের নিকট হইতে 

যাশাসিক এক টাক। করিয়] চাদ! গ্রহণের বিষয় ধার্য হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্ত নিমলিখিত 

সদস্যদের লইয়া অধ্যক্ষ-সভ৷ গঠিত হুইল : 

ডাঃ এফ. জে. মৌএট--মভাপতি 

রামগোপাল ঘোষ, 

পাত্রী জে. লঙ 

প্যারীচাদ মিত্র- সম্পাদক 

মেজর জি. টি. মার্শ্যাল 

পাদ্রী কৃ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1 --গ্রন্থব-সভাব সদস্য 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

_-হ-সভাপতি 

এইভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, কৃষি, অর্থনীতি নানা বিষয়েই সোসাইটির 

মধ্ো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার হ্ত্রপাত হুইপ । 
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বাল! ভাষায় বিষ্যাসুন্দর কাব্য 

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রা 

( পূরবপ্রকাশিতের পর ) 

কঙ্চামের কোটাল মাঁলিনীর সহিত বাকৃযুদ্ধ করার পর তাহাঁকে মোয়ারের হাওয়াল 

করিয়। দিয় তাহার ঘরে প্রবেশ করিণ; তাহা দেখিয়া হ্ন্দর ভয় পাইয়। স্ুড়ঙ্গপথে পলায়ন 

করিলেন। কোটালগণ চোব চোর বলিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিপ। কোটালের সেনা ঘর 
ভাঙ্গিয়। ফেলিল, সুন্দরের বিছান। টানিয়া ফেলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে বিশাল সুড়জ 

আবিফ্কত হুইল। কোটীলগণ সানন্দে নৃত্য করিয়া? উঠিল । তীহীদের বিজয়-নীগঝ। শুনিষ। 

রাজ] মনে কপিলেন-__চোর ধর পড়িয়াছে। রাজার নিকট হইতে কোটাল হড়ঙ্গ খুলিতে 

আদেশ পাইল। 

পামপ্রমাদও কৃষ্ণণামের অনুকরণে লিখিতেছেন, মালিনীকে সোয়ারের হাওয়ালে নজর- 

বন্দী করিয়। রাখিয়া কোটাঁল চারি দিকে অন্ন্ধান করতে লাগিল, ফুলের বাগান ভাঙগিয়। 

তচনচ করিয়া দিল। তাহার পর তাহার ঘরে ঢুকিল। হন্দর কোটালের ব্যাপার কিছু 

জানিতেন না। তিনি কালীমন্ত্ব অপ করিতেছিলেন । কাটাল “এ চোর" বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই 
তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি স্ুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন । কোটালগণ স্ুড়ঙ্গে প্রব্শে করিতে 

সাহম করিল না। কেহ কিছুট। প্রবেশ করিয়। হাপাইয়। উঠিল। তাহার পর কোটালই 

খন্দক খু'ড়িতে আদেশ করিল। 

মধুস্দন হুড়ঙ্গ আবিষ্কারের কথ বা সুড়ঙ্গ খুঁডিঘা ফেলিবার কথা বলেন নাই । মালিনী 

স্বীকার করিলেই কৌটালগণ বিদ্যার গৃহ গিয়া ঘিরিম! ফেলিল। 

ব্লরাম ও রাধাকান্তের কাবেঃ কি ভাবে সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, তাহা, ইতিপুৰে 

দেখাইয়াছি। এখন ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্টি কি ভাবে বর্ম! করিয়াছেন দেখাইতেছি । 

ভারতচন্ত্র সম্পূর্ণ অন্তর্ূপে এই হ্থড়ঙ্গ আবিষ্কার প্রকরণটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার 
নিকট হইতে বিদ্যার মন্দির তলীম কবিবাব অনুমতি পাইয়া কোটাল। ঘখন বিদ্যার মন্দিরের 

পিকে চলিল তথন-- 

কোটাল বিগ্ভার ঘরে হথরাথ সন্ধান করে 

কোন্ পথে আরম ষায় চোবর। 

ক করিব কৌথা। ষাঁৰ কেমনে চোবেবে পাব 

কেমনে বাধিবে প্রাণ মোর ॥ 

তাহাএ প্র কৃটবুদ্ধি কোটাল ঘরের তিতরে গিয়া শধ্য। টামিয়! ফেপিয়। পালঙ্ক মরাইতেই 

সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ভার্তচন্দ্র এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে 

বর্ণনা করিয়াছেন । শিন্দুর প্রপঞ্ খন্দকখনন প্রভৃতি অন্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া 
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সহজ সরল ভাবে, যে ভাবে পুলিশে খানাতন্লাপী করে, মেই ভাৰে অহুসন্ধান করিয়া অতি 

সহজেই স্ুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করাইয়াছেন। এইখানেই ভারতচন্দ্রের বিশেষত্ব | 

চোর ধর! ূ 
চোর ধর] প্রসঙ্গটি অধিকাংশ কাব্যে চারি গ্রকরণে বিভক্ত--(ক) খন্দক খনন, (খ) 

স্্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ, (গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধর। এবং (ঘ) বিগ্তার বিলাপ, রাণীর ও 

নারীগণের আক্ষেগ। আমর| একে একে এই প্রকরণগুলির তুলনামূলক দমালোচন1 করিব । 

(ক) খন্দক খনন 

গোবিন্বদীম লিখিতেছেন--কোটাল সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করিয়। বাজীকে সমত্ত বৃত্বান্ত 

জানাইতে লোক পাঠাইল এবং এদিকে স্থড়্গ পাহার। দিবার ব্যবস্থ। করিল। স্থডঙ্গ যে 

কোথায় গিয়াছে তখন তাহা না জানিলেও সন্দেহ করিল যে, তাহ! বিদ্যার গৃহে গিয়াছে। 

কিন্ত সাহস কিয়া কেহ সড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, ছু একজন সাহস করিয় কিছুটা 

গিয়াছিল। 

দেখিল হুড়ঙ্গপথ মহাজ্যোতিম্ময়। বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে অপূর্ব মকল। 
জন ছুই চারি গিয়! উঠিল তথায় ॥। যাইতে চলিল পথ স্থগন্ধি শীতল ॥ 

কোটালের চবের মুখে রাজা সকল কথ। শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন। কিন্তু সেই রাত্রে কিছু 

না করিয়া পরদিন প্রভাতে খন্দক খুঁড়িতে লোক পাঁঠাইলেন_হুড়ঙ্গটি মাটির উপর 
হইতে খুঁড়িয়া খালের মত কাটিয়া ফেলা হইল। গোবিন্দদাস শড়ঙ্গ খনন অতি সংক্ষেপে 

বর্ণনা করিয়াছেন। রুষ্ণরাম অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন । বিছ্যা শুনিয়া ভীত 

হইয়। পড়িলেন এবং স্ুন্দরকে নারীবেশ ধরিতে পরামর্শ দিলেন । 

রামপ্রসাদ কোটাল কতক এই সুড়ঙ্গ খনন বৃত্বাস্ত ষথেই& বাড়ীইয়া লিখিয়ীছেন এবং 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনরকার হইতে কি করিয়া লোকদিগকে জোর করিয়৷ মন্কুর 

খাটান হইত, তাহার একট! চিত্র দিয়াছেন__ 

প্থন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।  সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥ 
যারে পায়ে তারে ধরে গালে মারে চড়। পলাবে বলিয়। রাখে কাড়িয়। কাপড় ॥ 

তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি ॥ মজুরের নিঘাবান। পচ শত ঢালী । 

রামপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে গুজব প্রচারের একটি সাময়িক চিত্র দিয়াছেন-_ 

“বোৌস্তত্ব কোতৌয়াল ঘন ঘন ডক্ষ।। সহরে গুজব ওঠে একে এক শত । 

নগরনিবাপী লোক পায় বড় শঙ্ক। । গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার-মেসে যত॥ 

কেহ বলে ধর গেল কেহ বলে মিঠা! । দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 

কেহ বলে কে ভাই উহার সরে পিছা৷॥ পথের মান্য ডেকে লাগাইছে হাট। 

ইহার পর রামপ্রসাদ ঘট! করিয়। খন্দক খননের বর্ণনা করিয়াছেন। 
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বলকামের কোটালগণ স্থাড়ঙপথেই বিগ্ভার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল । সৃতরাং সেখানে এই 

খন্দক খননের প্রশ্নই উঠে না এবং মধুস্থ্ধনের কাব্যে মালিনী সকল কথ। স্বীকার করায় 
কোটালগণ নরাসর বিগ্ভার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । নুতরাং তাহাতেও এ প্রন 

নাই। 

(খ) সুন্দরের নারীবেশ ধারণ 

সুন্দর বিগ্তার গৃহে পলাইয়া গেলে বিদ্যা তাহাকে নারীবেশে সখীগণের মধ্যে লুকাইয়া 
থাকিতে পরামশ দিলেন । এ সম্বন্ধে গোবিন্দদান বিশেষ কিছু বলেন নাই । কেবল-_ 

“রত্ব আভরণ পরি স্ত্রীর বেশ ধরি । সবীর সমাঞ্জে রহে করিয়! চাতুরী ॥* 
এই ব্লিয়াই শেষ কৰিয়াছেন। কৃষ্ণবাম স্ন্দবেন নীবীবেশ ধীবণের কিছু ব্ণনা। 

করিয়াছেন। বিদ্যা সথন্দরকে নারীবেশ ধরাইবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, দশরথ নারীবেশ ধরিয়া পরশুরামের হাত হইতে বাচিয়াছিলেন। রাজপুগ্র 

সুম্মর সহজে ভীরুর ন্যায়, ষে নারীবেশ ধারণ করেন নাই তাহাই কবি প্রমাণ করিতে 

চাহিয়াছেন। 

দেখিবে কোটাল আমি তোমারে এখনি । এক যুক্তি বলি যদি অন্য নাহি করো। 

ধরিলে কেমনে জীবে বিছ্াা অভাগিনী ॥ তেঞ্জিয়৷ এই ত বেশ নারী বেশ ধরো ॥ 

রামপ্রসাদ কৃষ্ণঝামেরই পথানুলরণকানী তাহার মৌলিকতা। কিছু নাই তিনি কেবল 

নারীবেশধরার স্বপক্ষে কয়েকটি বিভিন্ন পৌরাণিক উদাহরণ দিয়াছেন মাত্র । 
এখানে রামপ্রপাদ প্রথম যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহ সময়োপযোগী হয় নাই। 

নিতান্ত কৃষ্ণরামের অন্গকরণ হুইয়! যায় বলিয়। এই ছুইটি উদাহরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন । 

ব্লরামের বিছ্াকে কোন যুক্তি ধেখাইতে হয় নাই [বগ্য। বলিবামাত্রই স্থন্দর নারীবেশ ধরিতে 

স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মধুস্থদনের কাব্যে স্থন্দরই স্বয়ং ভয় পাইয়া বিষ্ভার মন্দিরে গিয়া 

তাহাকে বলিলেন-_ 

“কোটাল ধরিতে আসে কহ ত্রাণ পাব কিসে 

সার যুক্তি বলহ্ সুন্দরী ॥” 

তাহার পর বিছ্য। তাহাকে নারীবেশে সজ্জিত করিলেন । 

দ্বিজ রাধাকাস্ত ও ভারতচন্দ্রের 1১106 সম্পূণ অন্তরূপ। স্ৃতরাং এ প্রনঙ্ক তাহাদের 

কাব্যে নাই। 

গোবিন্দদাসের কাব্যে স্ন্দরের স্বীবেশ ধারণ সম্বন্ধে ছুই পংক্তি ছাড়। আর কিছু নাই। 

রুফরাম তাহার কিছু বর্ণন! দিয়াছেন। রামপ্রলাদ আরও একটু বিশদ করিয়। এই বিবটি 

বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানে রামপ্রসাদ যথেষ্ট কবিত্ব ও রূমবোধ দেখাইয়াছেন। 
রুষ্ণরামের ০1০৮ লইলেও তাহার কাব্য এখানে মনোরম হুইয়। উঠিয়াছে। বলরাম এ বিষয়টির 
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বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই । কোটালের তাড়ায় বিগ্ভার মন্দিয়ে প্রবেশ করিয়া 

হু্দর যখন আশ্রয় চাহিলেন, বিদ্যা তখন তাহাকে নারীবেশ ধরিতে বলিয়া_ 

“কুলুপিয়া শঙ্খ পরাঁইল ছুই করে। নানা আভরণ তার পরাইল অঙে। 
ললাটে করিল শোভা স্থরঙ্গ সিন্দুরে । কামিনী ছিনিয়া রহে সবীগণ সঙ্গে 1” 

মধুস্থদনের বিষ্তা স্বন্দরের প্রাণ বাচাইবার আশ্বাস দিয়া__ 
“সকল সখীর মাঝে বসাইয়া যুবরাজে 

কামবূগী হল নিতম্বিনী। 

শোতে যত অলঙ্কার অঙ্গদ বলয় হার 
রুচ্গুঝুষ্ত কটিতে কিন্ছিণী ॥ 

সিন্দুর চন্দনবিন্দু বদন শারদ ইন্দু 

হাসি হানি করে ঝলমল । 

পাশুলি অঙ্গুলী আগে নয়নে কজ্জল লাগে 

ঝলমল বউলি কুগুল ॥” 

ভারতচন্দ্র ও ছ্বিজ রাধাকাস্কতের কাব্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ প্রসঙ্গ নাই। 

ভারতচন্দ্র কোটালদিগকে নারীবেশ ধরাইয়াছেন; তাহাতে কোন কবিত্ব বা বিশেষত্ব 

নাই । 

(গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধরা 

কুন্দর বিদ্যার সথীগণের মধ্যে নারীবেশে আত্মগোপন করিলে কোটাল ফাপরে পড়িল। 

গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রাম প্রসাদ ও মধুস্থদনের কোটাল মালিনীর গৃহে সুন্দরকে চাক্ষুষ 

করিয়াছিল এবং তাহাকে স্থ্ড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। সুতরাং চোব যে বিদ্যার গৃহে 

নিশ্চিত আছে সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। 
কোটাল পিন্দুরের উপর পায়ের ছাপ দেখিয়া চোর ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতেও 

সক্ষম হইল ন|। সিন্দুরের এই ভাবে প্রয়োগ আর কোন কবি করেন নাই । গোবিন্দদাসের 

এই “সিন্দুরের মুগ্ডলি” পরবতী কবিগণকে বিদ্যার সমন্ত গৃহে সিন্ুর লেপনে প্রবতিত 
করিয়াছিল বাঁলয়। মনে হয়। তাহার পর কোটাল এক ফন্দি করিলেন তাহার সম্বন্ধে 

গোবিন্দদাদ লিখিতেছেন-__ব্ছ্াটকে একদিকে সবিয়। দ্রাড়াই্টতে বলিয়। সাঁত গজ দীর্ঘ ও 

আন্দাজমত প্রস্থ একটি খন্দক কাটিল ও বাঁলিল-_ 

প্ধশ্মের দোহাই তাহার সাক্ষী কালী ম।। 

পুরুষ হইয়া যদি বাড়াও বাম পা ॥* 
করভালি দিয়া কোটাল ধশ্ম তরাইল;। সথীগণ খন্দকের ধানে দাড়াইয় খন্দক লঙ্ঘনের 

চেষ্টা করিতে লাগিল। 
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কষ্ণরাম গোবিন্দদাসেরই অহ্ুসরণ করিয়াছেন । তবে সিঙ্দুরের মুণগডলি প্রভাতির বর্ণনা 
করেন নাই । সুড়জ খুলিয়া বিদ্যার মন্দিরে গিয়া কোটা'ল রাজকন্যা ও তাহার দশ জন সথী 

বাতীত কোন পুরুষকে ন! দেখিয় বিষগ্ন হইলেন । তাহার পর স্থির করিলেন ঘে, সীগণের 

মধ্যেই স্থন্দর লুকাইয়! আছেন । 

রামপ্রসাদের কোটালও এরূপ বিদ্যার গৃহে পুরুষ না দেখিয়া নারীগণের মধ্য. হইতে 

চোরকে ধরিবার জন্য একই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বিগ্ভার সবীগণের সংখ্য। 

কত ছিল রামপ্রসাঁদ তাহ! বলেন নাই। | 
ব্লরামের কোটাল অন্ুচরসহ ্ুড়ঙ্গপথে বিদ্যার গৃহে উপস্থিত লইয়াছিল। কোটাল 

বিদ্যার গৃছে গিয়। বিদ্যা,ক সুঙঙ্গপথ দেখাইয়। তিরস্কার করিয়া কঠিল-_ 

“লাজ বুল খাইয়া বাজন্থৃত] হেয় 

করিলি এই মহুৎ |” 

তাহার পর অন্গচরগণকে বলিল, এই সখীগণের সংখ্যা দশ, সকলেরই একইরূপ বয়স ও 

আরুতি। ক্তরাং কে পুরুষ, তাহ! নিশ্চয় করিয়! বল যায় না। তখন ভ্রাতা! খুরধার 

বলিল--- 

“কোনাল আনিয়৷ খাদ কাটহ দুয়ারে। 

এই যুক্তি বিনে নাঞ্চ কহিন্ তোমারে ॥” 
দুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাঁত প্রস্থ একটি গর্ত কাটিয়া বিশ্বনাথকে ম্মরণ করিয়া__ 

“কোটাল বলেন তবে শুন নাঁরীগণ। দৈবে মরণ আছে বিধির লিখন ॥ 

আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে। সেই জন কবে যদি ত্বধশ্ম লঙ্ঘনে ॥ 

পঞ্চমপাতকী তবে সেই জন হয়। আপনার ধশ্ম েই কপটে লজ্ঘয় ॥ 

নারীর আছয়ে ধর্ম বামপদে যাঁয়। পুরুষের ধর্ম এই ডানি পা বাড়ায় ॥ 

এই ধশ্ম যেই জন করিবে লঙ্ঘন । নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন ॥ 

ধশ্ন বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন। বাহিরে আইস যত আছ সথীগণ ॥” 

মধুস্থদন এখানে কিছু নৃতনত করিয়াছেন। স্থন্দর নারীবেশে সজ্জিত হইলে কোটাল 

সেখানে আনিয়া! উপস্থিত হইয়! চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চোরকে না দেখিয়া বিদ্যাকে 
জিজ্ঞাস করিল, সেখানে চোর আসিয়াছে, সে কোথায় গেল। বিদ্যা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, 

কে চোর, কে সাধু, জানি নাঃ তুমি অন্ুসন্ধীন করিয়া দেখ । কোটাল তখন চোরকে না 
পাইয়! ছুঃখিত হইয়া বলিল-_ 

“শুন গো বাজার বালা কত তুমি জান ছলা 

জোমার চরণে নমস্কার ॥* 

এদিকে মালিনীর ঘর হইতে কোটালের অভ্চরগণ সুডঙ্গপথে বিষ্যার মন্দিরে আলিয়া 

উপস্থিত হইল। কোটাল তথন বিদ্যার সথীগণকে গণিয়া দেখিল, তাহাদের সংখ্য। বারো, 
অথচ বিজ্কার স্খীর সংখ্য। মাত্র এগাঁবে। জন । স্থভরাং তাহাদের মধ্যে একজন চোৌর। তখন 
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সে একটা পরিখ| কাঁটাইল এবং বলিল--“এই নিয়ম করিলাম যে নারীগণ এই পরিখা! বাম পদে 

লঙ্ঘন করিবে, পুরুষ হইলে সে দক্ষিণ পদে লঙ্ঘন করিবে; ইহার অন্তথাঁয় চৌদ্দ পুরুষ নরকে 
বাস করিবে, এই আমি শপথ দিলাম ।” 

কৃষ্ণরাম এ ক্ষেত্রে ঠিকে তুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, বিদ্যার 

সথীর সংখ্যা দশজন মাত্র-_কিন্ত খন্দক লঙ্ঘনের সময় যে নামের তালিক। দিয়াছেন, তাহা 

চল্লিশ জনেরও অধিক। কৃষ্চরাম একটু রহস্য করিয়া লিখিতেছেন--সকল সথী বাম পায়ে 

লঙ্ঘন করিয়া গেল, কিন্তু 

- "ক্রমে এক সহচরী দক্ষিণ চরণে তরি 

রহে গিয়া খন্দকের কূলে । 

সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর 

তথন ধরেন তার চুলে ॥ 

সখী কম্পমান ডরে কাপড় খপিয়া পড়ে 

দেখিয়! সকল লোক হাসে। 

কেহ পড়ে কার গায় বিদ্যা কটু বলে তায় 

কবি কষ্চরাম রস ভাষে ॥” 

রামপ্রপাদ বিগ্ভার সথীর সংখ্য। সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই । স্থৃতরাং তিনি ষে পচিশ জম 

সথীকে খন্দক লঙ্ঘন করাইয়াছেন, তাহা অশোভন হয় নাই। বলরাম গুণিয় গুণিক়া 

নয় জন সথীকে পার করাইয়াছেন এবং দশম সখীর বেলায় লিখিতেছেন-_ 

“নবমেতে পার হেয়! গেল পদ্মাবতী । “ 

কুমার ঠেলিয়া পার টহল] বিছ্য। সতী ॥” 

অর্থাৎ হন্দরকে পার হইতে ন দিয়। বিদ্যা আগেই পার হইয়া গেলেন, যাহাতে সুন্দর 

তাহার পথ অনুনরণ করেন। মধুন্থদনের বিদ্যা সুন্দরের আগে বাঁম পদে লঙ্ঘন করিয়াছেন। 

মধুস্থদন এই খন্দকলজ্ঘনে কিছুটা রসিকত! করিয়াছেন। একজনের মাথাব কাপড় 

খুলিয়! গেল, একজন লঙ্ঘন করিতে ন| পারিয়! খাতের মধ্যে পড়িয়া গেল, 

তাহ! দেখিয়া কোটালের চরের! হাসিতে লাগিল। 

কষ্ণরাম ও রামপ্রনাদ লিখিয়াছেন, কোটালের শপথ উচ্চারণমাত্রই সুন্দর মনে মনে 

দক্ষিণ পদেই খন্দক লঙ্ঘন করিবেন বপিয়। ঠিক কবিয়। ফেলিয়াছিলেন। 

রামপ্রসাঁদের স্বন্দরও একই কথা ভাবিয়াছেন। অধিকন্ত তিনি ভাবিয়াছেন, তাহার 

জন্ত কোটাল সবংশে মরিবে, তাহা উচিত নহে । 

গোবিন্দদাস, বলরাম ও মধুস্্দনের কাব্যে হন্দর খন্দক লঙ্ঘন কোন্ পায়ে করা কর্তব্য, 

তাহা চিস্তা করিয়াছেন। সথীগণ খন্দক লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার পর গোবিনদদাস 

বিখিতেছেন-_- 
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“হেনকালে স্ন্দর করেন বিমরিষ। ধন্দক ভেঙ্গাই যেবা করে জগদীশ ॥ 
চোর হইয়। মুর থাকিব কত কাল।  ডাইন পা বাড়াইব যে করে গোপাল ॥” 

বলরামের স্থন্দর রামপ্রপাদের সুন্দরের অন্থর্ধূপ চিস্তা করিয়াছেন । 

মধুক্্দনের সুন্দর কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তবে শপথ লঙ্ঘন করিলে 
চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ইহাই তাহার মনে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । 

উহার পর কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ বিদ্যা ও হুন্দরের মধ্যে যে দীর্ঘ কথোপকথন সন্গিবেশিত 

করিয়াছেন, তাহ! আর কোন কাব্যে নাই। বামপ্রসাদের কাব্যে বিচ্যা এখাঁনে বলিতেছেন, 

স্বন্দর ধরা পড়িলে তীহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং তাহার মরণে বিগ্তাকেও মরিতে হইবে। 

কিন্ত-_ 
“নহে শাস্বসম্মত সসব। সহমৃতা।। 
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনাশৃন্ত পিত] ॥” 

তাহার পর বিদ্যা রাজনীতি ও পৌরাণিক ঘটনার দোহাই দিয়াছেন । সুন্দরও রামের 

লক্ষমণবর্জনের কথ! ও যুধিষ্ঠিরের সহিত ধর্মের আলাপের কথা ও সহোদর ভাইকে না বাঁচাইয়া 
বৈমাত্রেয় ভাইদিগকে বীচাইবার অন্রোধ করার কথা বলিয়াছেন এবং বিগ্যার যুক্তি 

এগুন করিয়াছেন । শেষে স্বন্দর এই বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন-__ 

পন্থন্দবীর বাকা শুনি সুন্দরের হাস। কোন চিস্তা নাহি মত্তকুঞ্জরগামিনি। 

সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ ॥ ছুঃখ দূর করিবেন পুরাঁি কামিনী ॥ 
ভবিষ্যত কর্ম এই ক্ষণে কেন ভাবি । ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গ। রাঙ্গ৷ পদ । 

তখনি তেমন কব যে কান দেবী ॥ শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥ 
এই সমত্তই কুষ্ণরামের কাব্যের অনুকরণ এবং তাহাই বেশী করিয়া বাড়াইয়া লেখা 

হইয়াছে । 

তীহার পর যেই সুন্দর দক্ষিণ পা বাঁড়াইয় খন্দক লঙ্ঘন করিয়ীছেন, অমনি কোটালগণ 

তাহাকে ধরিয়! ফেলিয়াছে ও তাহার ছন্মাবেশ প্রকাঁশিত হুইয়! পড়িয়াছে। 

ভারতচন্দ্র চোর ধরা প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কোটাল মন্দিরে 
প্রবেশ করিতেই বিদ্যা সসথী মাতার নিকট চলিয়। গিয়াছিলেন। বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গ দেখিয়া 

কোটালগণ নারীর ছদ্মবেশে সুন্দরকে ধরিবার পরামর্শ করিল । হ্থন্দর নিশ্চয়ই বিদ্যার নিকট 
সেই স্থড়ঙ্গপথে আপিবেন, তাহ! তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। কোঁটালের কনিষ্ঠ 

পাঁতা চন্দ্রকেতু বিদ্যার ছদ্মবেশে আর অন্ান্ত ভ্রাতাগণ সথীর ছদ্মবেশে রহিল। এইরূপে 
তের জন রহিল বিদ্যার গৃহের মধো, আর অন্যান্য সকলে আট দিকে নান! সাজে বছিল। 

কোটাল খানায় খানায় হুরকরা নিযুক্ত করিল। সোনা রায় রূপা বায় ছুই জন নায়েব 

কোটাল ফাঁটকে বধিল। চারি জন জমাদার নগরের চারি দ্বার আগলাইয়! রহিল। সমস্ত 

নগরে কোটালের পিসী সাত শত মেয়ে লইয়1 চোর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
বিদ্যা এ দিকে চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন যে সুন্দর তাহার লোভে ঘরে আমিবেন। সত্য 

সত্যই কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘরে আদিলেন এবং ধর] পড়িলেন। 



৬৩ বধ] বাঙ্গল। ভাষায় বিদ্যাস্ুন্দর কাব্য ৪৩ 

ভারতচন্দ্র চোর ধর। প্রলঙ্গে ঘথে্চ আধুনিকতা ও সহজ ভাব আনিয়াছেন। মধাযুগহলভ 

খন্দক লঙ্ঘনাপ্ির আশ্রয় না লইয়া! তিনি যে নতনত্ব করিয়াছেন, তাহাতে তাহার শিল্পী মনের 

পরিচয় পাওয়। যায়। 

ইহার পর কৃষ্ণরাম, রামপ্রমাদ ও ভারতচন্দ্রের কাব কোটালের উল্লাম বণন। আছে ; 

অন্তান্ত কবির কাব্যে তাহা নাই। এই বর্ণনায় ভারতচন্দ্র নিঃসংশয়ে কষ্ণরাষের নিকট 

হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। তবে তিনি পয়ারের অলিঝ'প ছন্দে ষে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! 

অপর দুই কবির কাব্যের বর্ণনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে । শারতচন্দ্র এখানে হ্থন্দরকে দিয়া 
আক্ষেপ করাইয়াছেন। 

রামপ্রসা্দ লিখিয়াছেন--কোটাল পট্ুক1 খুপিয়! স্থন্দরের হাত বাধিয়। দিল, স্থুন্দ4 

কুপিত হুইয়! হাত খুলিক্া। ধাঁকা! দিনা কোটালকে ফেলিয়া ধিলেন। তাহাপ পর পুঞ্ুষের 

ছাদে বস্্ পরিয়! এলে! চুল বাঁধিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্তু 
রাজাকে ভৎ্পন1! করিবার জন্য সাধ করিয়া ধরা দধিলেন। এই সব অস্বাভাবিকতা 

ভারতচন্দ্রের মধ্যে নাই। 

রাধাকান্তের কাব্যে আছে-হ্বশণ মালিনীর গৃহে ধর] পড়িযাছিলেন। োটাল 4 

স্ন্দরের মধ্যে এই সময়ে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হইয়াছিল । 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 



পরিষং-পুথিশালায় রক্ষিত 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
হই ডাই চলি জাএন বৃক্ষনীচ দিয়া। 
সীত। স্মরি জীএন বাম বিলাপ করিয়। ॥ 

ভণিতা--- 

অদ্ভুত আচাধ্য কবি শ্রীরামকিস্কর। 
কিক্িদ্ধ্যাতে গাই লাচারি মনোহর ॥ 

শেষ-- 

বানরের কথা শুনি প্রভূ নাবায়ণ। 

ধন্য ২ প্রশংসিল৷ সব কপিগণ ॥ 

এছিমত সৈন্তচয় হইল খধ্যমূকে । 

রাজাসনে আছে রাম পরম কৌতুকে ॥ 

জে বা জনে শোনে রামের মহিমা অপার। 

শমন দমন (?) কতু নাহিক তাহার ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করে নান৷ ঘ্বতি। 

জনমে২ হউক রামেত ভকতি ॥ 

অদ্ভুত আচার্ধ্য কবি শ্রীরামকিস্কর | 
কিক্ষিদ্ধ্যাকাণ্ড রচিলেক অতি মনোহর ॥ 

ইতি কীস্বীন্দা কাণ্ড পু্তক সমাপ্ত ॥ সন 
১২৪৩ সন বাঙলা তেরিখে ১৪ পৌস 

সকীয় পুস্তক স্ক্ষর শ্রীযু্গলকিশখোর দাসবা 

সাকীম চাকুলে পরগণে ভাগাল হিয্যে ॥/০ 
নও আনী। 

৫৫৩। প্লামায়ণ-_সুন্দরাকাণ্ড | 

রচয়িতা_- অদ্ভূত আচাধ্য। পত্র ১-৬৯, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পধ্যন্ত লেখা । 

পরিমাণ ১৫৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ 

সাল। আরম-_ 

নম গনেসায় নমঃ ॥ নম বাগদেবিএ নমঃ ॥ 

অথ সুন্ববাকীণ্ড লিক্ষাতে ॥ 

আদিকাণ্ডে রামেক জর্খম সীত| দেবীর বিহ। 

অযোধ্যাকাণ্ডে গেল! রাম রাজ্য হারাইয়। 

বসি আছেন রামচন্দ্র ত্রেলোকাস্থন্দর | 

দক্ষিণ পাশে বসি আছে স্থ্গ্রীব বানর ॥ 

বাম পাশে বসি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ। 

যোড়হস্তে দাড়াইছে জত কপিগণ ॥ . 
সমুখেত জান্ববান্ দাড়াইয়৷ আগে । 
যোড়হন্তে স্তৃতি করি বলিবারে লাগে ॥ 

জান্ববানে বলে গোসাই কর অবধান। 

সাগরের কুলে থাকি স্থির নহে প্রাণ ॥ 

মোর মনে হেন লয় শুন অধিকারি। 

দূত পাঠাইয়। দেয় কনকলঙ্কাপুরি ॥ 

অদ্ভুত আচাধ্য কহে না কর ক্রন্দন। 

পাইব। সীতার লাগ অশোকের বন ॥ 

পুথির মধ্য অংশের পর হইতে আর অদ্ভুত 
আচার্যোর ভণিতা৷ দেখা যায় না। তৎ- 

পরিধর্তে_'জীনকীর বার্তী আইল স্থন্দর1- 

কাগয়। কেবল অজ্ঞানে বোলে রামের 

বিজয় ॥' এইরূপ নামহীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। 
প্রীবামচরণতলে কেবল অজ্ঞানে বলে» 

এইরূপ আরও অনেক স্থলে এই কবি নিজেকে 

“অজ্ঞান” নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি 

নিজের নাম কেন প্রকাশ করেন নাই, 

নিয়োদ্ধত ভণিতায় তাহ! জানা যায় ।-_- 



৬৩ বধ] 

কেবল অজ্ঞানে বোলে শ্রীরামের দাস। 
লোকের ইঙ্গিতে নাম না কৈল প্রকাশ ॥ 

--৬* পত্র। 

শেষ 
বান্দিয়া সাগর পার লাগ পাইল! লঙ্কার 

ভালুক বানর করি সঙ্গে। 
অসংখ্য বানরসেন! লঙ্কাপুরি দিল হান। 

রাবণ জিনিব করি রঙ্গে ॥ 

রাবণ বধের হেতু বাদ্ধিল সাগরে সেতু 
দেবতার হইবে উপকার। 

সম্দরাকাণ্ডের শেষ লক্ক হইল প্রবেশ 

বুদ্ধিনাশে করিল প্রচার ॥ 

ইতি পঞ্চম খণ্ডে হুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ পন 
১২৪৩ সন মাহে ৮ বৈসাথ ॥".. 

প্রীগুরুর পাদপদ্মে মজাইয়] মন। 

চন্দ্রকিশোর দাসে কয় গীত রামায়ণ ॥ 

এই চন্দ্রকিশোর সম্ভবতঃ লিপিকরের নাম 

হইবে। 

৫৫৪। র্রামায়ণ-্মুন্দরা কাণ্ড । 

রচয়িতা অদ্ভুত আচাধ্য | পত্র ৩, ৫- 

২০, ৪০-৪৫, অসম্পূর্ণ। আদিঃ মধ্য 9 শেষ 

খগ্ডিত। বীঙ্গীল। তুলট কাগজ।. এক এক 
পৃষ্ঠা ৬ হইতে ১১ পঙ.ক্তি পধ্যস্ত লেখা। 

পরিমাণ ১৫॥ ৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 

নাই। তৃতীয় পত্রের আরস্ত-_ 

মায় করি আইলাম বানরের হইয়া] বেশ । 

তোমার কটকে আমি হুইলাও প্রবেশ ॥ 

বিভীষণ আমার মায় করিল বিদিত। 

আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত ॥ 

ৰাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৫ 

এতেক শুনিয়। তবে বোলে রঘুনাথে। 
ধন্মজ্ঞান নহে আমার দূতেক দণ্ডিতে ॥ 
আমার বচন তোর! শুন ছুই চর । 

একে একে লেখি তোর! ঘতেক বানর ॥ 

ভণিত-_ 

সারণের মুখে রাজ! চিনে সেনাপতি । 

অদ্ভুত আঁচাধ্য কবি মধুব ভারতী ॥ 
৪৫ পত্রের শেষ__ 

আইল অঙ্গদবীর শ্রারামের আগে হুইল স্থির 
কপিগণে বেড়িল সকল। 

অদ্দদ করিল প্রণাম হরিষে পুছেন শ্রীরাম 

কহ বাপু কারধ্যের কুশল ॥ 

তোমার আজ্ঞ। শিরে ধরি গেইলাম লঙ্কা পুরি 

বিচিত্র দেখিলাঁঙ স্থানে স্থান । 

গড়ের উপরে থাকা দেখিলাও লঙ্কা] কিবা 

রামায়ণ _লকগ্কাকাণ্ড। 

র্চয়িতা-_অদ্ভুত আচার্য্য । পত্র ৩-৬, ৯- 

১৩০১ অমম্পূর্ণী। ৯* হইতে ৯৮ পত্র ছুই বাঁর 
আছে। শাদা রঙের তুলট কাগর্। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্ধ্স্ত লেখা । 

পরিমাণ ১৪১৫ ইঞ্চি। প্রথম ও শেস 

খগ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । ৩য় পত্রের 
আর্ত -- 

হেন কালে তাহাকে দেখিল বিভীষণ ॥ 

ঝাক্ষসেব মায় রাক্ষসে ভাল জানে। 

ছুই চর চিনিয়া ধরিল বিভীষণে ॥ 

ঘরের মেবক বলি না করিল বেথা । 

বানর ধরিয়া করে অনেক অবস্থা ॥ 

বিভীষণের কথারে বানর মাবে চড় | 

চুলে ধরি নিয়ে চলে শ্রীরাম গোচর ॥ 
বিভীষণে চর নিল রামের গোচর । 
বান্দিয়। ধরিয়! নিল রাম বরাবর ॥ 

৫৫৫। 
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বসি আছেন রামচন্দ্র ট্রলোক্য ঈশ্বর । 

ডভাহিনে বসিয়া আছেন স্থগ্রীব বানর ॥ 

সম্মুখে বসি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥ 

ভণিত1-_ 

হেন রাম নাহি চিন শুন মতি | 
অদ্ভুত আচাধ্য কৰি মধুর ভারতী ॥ 

১৩০ পত্রের শেষ-- 

সূর্য্য কহেন তোরে কহি মোর নাম ভান্ু। 

তোষায় আমাএ মিত্র হইল যোর নাম হঙ্থ ॥ 

মিতা২ বলি তখন হস্ মহাবলী। 
সূর্যকে ধরিয়! বীর করে কক্ষস্থলি ॥ 

স্্যয বন্দী করে বীর বড়ই প্রকারে । 

কক্ষস্থলি থাকি বীর উকি ঝুকি মারে ॥ 

স্থর্ষ্যেরে কবিয়। বন্দী হরধিত মন। 

অস্তরীক্ষে জাএ বীর ভাবি নারায়ণ ॥ 

পবনগতি হনুমান পবননন্দন । 

পাছু খুয়্যা আইলে তুমি গন্ধমাদন ॥ 
স্থমের পর্বত আমি আছিএ দক্ষিণে । 

নেউটিয়া জাহ তুমি গন্ধমাদনে ॥ 
গন্ধমাদন পর্বত আছে কৈলাসের কাছে। 

ইউষধ লইয়া ধাহ যাব রাত্রি আছে ॥ 

এখন পোহাইতে আছে ছুই প্রহর রাতি। 

ছুই প্রহর ওষধ লইয়! জাহ শীভ্রগতি ॥ 

ইহার পরে লিপিকর আর অগ্রসর হন 
নাই। 

?6৫৬। রামায়ণ লঙ্কাকাও। 

রচয়িত।-_-অদ্ভূত আচাধ্য। পত্র ১-২, ৪, 
৪৬-৯৮ ১*১-১২৪১ অসম্পূর্ণ । 

বাঙ্গালা তুলট কাগঞ্জ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৭ হইতে ১৩ পঙক্তি পধ্যস্ত লেখা । 

একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর। পরিমাণ 

১৮৫-১০৬, 

[ ১ম সংখ) 

১৫।০ ১৫ ইঞ্চি। 

আরস্ত-_ 

লিপিকাল ১২২৮ সাল। 

৭ পরশুরাম: ॥."" 

লঙ্কাকাগণ্ড লিখ্যতে ॥ 

রামং লক্ষমণপূর্বজং [ ইত্যাদির পর ] 

চিপিলেই সতত জেন পাই ইক্ষুদণ্ডে। 

জিজ্ঞাসিলে মধু পাই পোথ। লঙ্কাকাণ্ডে ॥ 
সুর্্যবংশের কথা ভাই জগত বাখানি। 

হিমালয় বস করি ছুহিল মেদিনী ॥ 

কোন রাজা সসৈন্যে পৃথিবী ঠকল দান। 

কোন রাজা জ্িনিলেক সহআ্রনঞান ॥ 

কোন রাজ! জিনিল মেদিনীমগ্ডল। 

কোন রাজ বাহুবলে খুদিল সপ্ত সাগর ॥ 

কোন বরাঁজ। স্বর্গের গঙ্গ। আনিল ক্ষিতিতলে । 

তিন লোক পবিভ্র করিল গঙ্গাজলে ॥ 

হেন কুর্যবংশে প্রভু করিল অবতার । 

গুনিলে যা গুণ তরিব সং রা ॥ 

পসৈন্যে বাম ষদি তরিল সাগর । 

শুকসারণেক ডাক দিয় আনিল লঙ্কেখ্বর ॥ 

হুবুষিত রামচন্দ্র বানরের আনন্দ । 

অদ্ভুত আচাধ্য মুখে বোলে রামচন্দ্র ॥ 

১৮৬ পত্রের শেষ-__ ূ 

বিভীষণ আসিয়া করিল জোড় কর। 

রামের আগে বিভীষণ বোলেন ডত্তর ॥ 

জট] বন্ধ তেজ প্রতু শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 

ক্রিয়া সাঙ্গ করহ তবে ভাই ছুই জন॥ 

স্নান করি পরহ ছুহে উত্তম বসন। 

তোম। সভার সেবা করুন ৮০ সকল ॥ 

নাপিত নি রাজ] কহে ততক্ষণ । 

জট) বাকল এড়ে বাঁম অঙ্গের অভবণ ॥ 
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একত্রে চারি ভাই করহু দরশন । 
প্লান করি পরে রাম দিব্য বসন ॥ 

ইহার পরে আর ছুই পড.ক্তি লিখিয়াই 

লিপিকর এইরূপ উক্তি করিয়াছেন-_'বিস্তর 

দুঃখ ॥ য়ে পুথী জে মন্দ বোলে শেহি মন্দ 

জন 1? শেষ অংশ খণ্ডিত, স্কতরাং ইহার 

পরে লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১, ৫২, 

৮৬ এবং ১০৫ পত্রে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

প্রথম আরম ১* €েশাখ (১ পত্র)। 

£মন ১২২৮ সন বার শও আঁঠাইশ সাল আরস্ত 

১৫ পোনরহি টৈশাখ এহি পুস্তক শ্রাযুত 

রক্ষাকর মৈত্রেয়্ সাকীন গুড়নই? (৫২ পত্র )। 

'্রীত্রীদুর্গা সন ১২২৮ সাল” (৮৬ পত্র )। 

“তাঁবিখ ৭ জৈষ্ঠ । ববিবাব সন ১২২৮ সাল 

এহি পুস্তক শ্রীরক্ষাকবস্য মৈত্রেয় শ্রা্ঈীরামের 

দাঁশ সাকীন গুড়নই পং আমটোল? (১০৫ 

পত্র )। 
পর 

৫৫৭। রাধাকৃষ্কবিল।স। 

রচয়িতা--ভবানী দাস। পত্র ১-১৭, 

সম্পূর্ণ । ছু ভাঞ্জ করা বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। 

১৪ হইতে ১৭ পত্রের দক্ষিণ দিকের কতক 

অংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ 

পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩।* ১ ৪1 

ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুখির 

বিষয়--দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ৭ ভারখণ্ডের 
বর্ণনা । আরম 

৬৭ শ্রাশ্রীবাধাকুষ ॥ 

প্রণমহে! রাধ। [ কৃষ্ণ ] ভক্তির বিশেষ । 

সর্ব দেবগণ জাখে ভাবেন উদ্দেশ ॥ 

এক প্রাণ এক বুদ্ধি এক রাধা কাছ । 

কপা করিবাঝ লাগি হইল! ছুই তন ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৭ 

সত্ব রজ তম তিন গুণের শরীরে | 

তিন দেব হইয়া আছে ব্রহ্মার শরীরে ॥ 

সত্বগুণে বিষণ হইল। ব্রহ্ম। রজগুণে। 
তমগ্ডণে শিব হইল! বিদ্দিত ভুবনে | 

ব্রিগুণের পর কৃষ্ণ গুণের নিধান। 

ব্রহ্মশরীর হইয়! হইল। ভগবান ॥ 

পথিবীর ভাব প্রভু খণ্ডাব বারে বারে । 

অবতীর্ণ হইলা প্রভূ মথুরা নগরে ॥ 
হেন রাধাকৃষণ বন্দে! মণুরা নগরে | 

জার গুণবিলাস গায়এ মহেশ্বরে ॥ 

কবির পরিচয় এবং গ্রস্থরচনার কারণ-_ 

পতিগানিবামি ঘোষ ভবানী অবোধা। 

জনক ধাদবানন্দ জননী যশোদ] ॥ 

ভাব মাসে কুষ্ণপক্ষে নন্দ উৎস্ব দিনে । 

বিপ্ররূপে প্র আজ্গ' করিল আপনে ॥ 

তাহার আজ্ঞায় আম দানখণ্ড করি। 

স্থধাসিন্ধু মাঝে যেন আনন্দে বিহুরি ॥ 

ভণিতা-- 

ভবানী দাস বোলেন রাধাকৃষ্ণবিলান। 

জে জন শুনে তার গোলোকে হয় বাপ ॥ 

শেষ 
এতেক বুলিএ। আয়ান রাধা লইএঞ। জায় 

কুষ্ণ রহিল সেই কদন্বতলায় ॥ 

হেন অদভূত কথা শুন সব! জন || 

অজ হইঞা ক্রীড়া! করেন লইএঞা 

গোপীগণ ॥ 

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড শুন সর্বজন । 

***তার বৈকুঠে গমন ॥ 

ভক্তির সমান নহে কভু পুণ্য দান। 

ভজলে সে জানিহ ভাই 'ভক্তিপদজ্ঞান ॥ 

ভক্তি করিঞা ভ্জ শ্রীগুরুচরণ ॥ 

ইতি-.***ন্ভক সমাপ্ত: ॥ 
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৫৫৮। বরামায়ণ- লক্কাকাণ্ডে 

মকরাক্ষের যুদ্ধ । 
রচয়িতা_-অদ্ভুত আচার্য । পত্র ১-৬, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৭ পড.ক্তি পর্যন্ত লেখা । 

পরিমাণ ১৫১৯৫ ইঞ্চি। প্রথম পত্রের প্রথম 

পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৬৭ সাল। আরম্ত-_ 

. নম গণেশায় নমঃ ॥ 

অথ মকরাক্ষের যুদ্ধ লিক্ষতে । 
কুস্ত নিকুর্ত পড়িল করিয়া মহারণ। 

দুত্তমুখে বার্ত। পাইল বাঁজ। দশানন ॥ 
দুই ভ্রাতৃপুতর মৈল শুনি দশবনন। 
সিংহাসন হুতে পড়ে হেয়! অচেতন । 

বিস্তর কান্দিল শ্রাতৃপুত্রের কারণে। 

বানরের বলে লঙ্কা মজিল এত দিনে ॥ 

ভূমিতে লুটাইয়। কান্দে রাজ! লক্ষেশ্বর | 

লঙ্কার বসতি জে বিফল তৈল মর॥ 

ছুই ভ্রাতৃপুত্র মর ছুসর জীবন। 
মাথে হাত দিয়! কান্দে বাজ! দশীনন ॥ 

ভণিতা-_ | 
অদ্ভুত আচার্য কবি শ্রীরামকিস্কর | 

লঙ্কাকাণ্ডে বিরচিল লাচারি মনোহর ॥ 

শেষ 

সমাই মিলিয়। তবে করএ মন্ত্রণ। | 

চারি দ্বারে কপাট দিয়! যুদ্ধ কর মানা ॥ 
তবে ত কপাট দিল চারিখান দ্বার । 

লক্কার বাহিরে কেহ ন। জাএ যুজিবার ॥ 

অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী । 
শ্ীরামচরণ বিনে অন্ত নাহি গতি ॥ 

শ্রীবামের শ্রীপাদপন্ম মনে করি আগ্। 
মকবাঁক্ষের যুদ্ধ লিখি করিল সমাপ্ত ॥ 

ইতি মকরাক্ষ যুদ্ধ সমাথ হইল ॥ 

৫৫৯। রামায়ণ লক্কাকাণ্ডে 

বীরবাহুর যুদ্ধ । 
রচয়িতা অদ্ভুত আচার্ধ্য। পত্র ১-৫, 

অসম্পূর্ণ। শাদ। তুলট কাগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৬ পড্ক্তি পথ্যস্ত লেখ! । 
দিতীয় পত্র ছিন্ন এবং প্রতি পত্রেরই দক্ষিণ 

ংশ কিছু কিছু নষ্ট হইয়াছে । পরিমাণ 

১৬।০ ১৫1০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল 

প্রভৃতি নাই। আরম্ত-- 

নম গণেশায় নমঃ [ ইত্যাদি ]॥ 

অথ বীরবাহ্ুর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥ 

কলিতে হবিবু নীম প্রচ হইল। 

স্থজনে পাইয়া নাম বিস্তার করিল। 
হুরিকথা শুন ভাই যুড়াবে শ্রবণ । 
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

কে কহিতে পারে রামের অনস্ত মহিম।। 

চতুম্ুখে ব্রক্ম! যারে দিতে নারে সীমা ॥ 
দুত পাঠাইয়া বার্তা জানিল রাঁবণ। 
মহ বধ করি আইল শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 

পুত্রের মরণে রাজা হইল কাতর । 

পুত্রং বলি রাবণ কান্দিল বিস্তর ॥ 
ভণিতা-_- 

অস্ভুত আচাধ্য কয় শ্রীরামচরণ। 
সংগ্রামে চলিতে রাজা করিল গমন ॥ 

শেষ-_ | 

পলাএ বানরগণ ন! রহে সংগ্রামে । 

দুরে থাকি দেখে তারে লক্ষণ শ্রীরামে ॥ 

বিভীষণ স্থানে জিজ্ঞাসেন রঘুবর । 
কোন্ বীর রণে আইল মৃত্তি ভয়ঙ্কর ॥ 
বিজয়কাম্মুক হাতে আইল কোন্ বীর। 
তাহ। দেখি বানরগণ কেহ নহে স্থির ॥ 
নিরক্ষিয়া চাইয়া বলিল বিভীষণ। 

বীরবাহ যুদ্ধেতে আইল নায়ায়ণ ॥ 



৬৩ বধ] 

সাবের পুত্র বীর ভাজন চাতোর ()। 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রণে মহাশৃর ॥ 
রামচন্দ্র বিভীষণ এ কথা কহিতে। 

ইহার পর লিপিকর আর অগ্রসর হন 

নাই। প্রথম ও তৃতীয় পত্রের শেষে "নি 

প্রচন্দ্রকিশোরঃ এইটুকু লিখিত আছে। 

৫৬০। রামায়ণ-_উত্তরাকাগ্ু। 

রচদ্িতা__-অদ্ভুত আচার্ধ্য। পত্র ৬-৭, 

৩৫-১৭৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ১১ পডক্তি পর্যন্ত 

লিখিত । পরিমাণ ১৩০ ৮৫ ইঞ্চি । আদি, 

মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল নাই। 

তবে ৯৯ সংখ্যক পত্রের ভিতরপৃষ্ঠে একটি 

জমাখরচের শীর্ষভাগে 'সন ১১৫৩, লিখিত 

আছে। উহাতে ষে একটি তালুকের পরিচয় 

পাওয়া যায়, তাহা! এই-_ 
রোজনাম। কোড়ি মৌজে কেন্ব1 তপ্যে 

চাঁপৈল। পরগণে ভাড়ুমা সরকার বাজুহায় 

তালুক শ্রী কালাচান্দ ।” ষষ্ঠ পত্রের আরম্ভ-_ 

তখনে জানিলাম আমি দেব নারায়ণ । 

কপার সাগর রাম কমললোচন ॥ 

রঃ টি বাম ভূবন জিনি বেশ। 

. দ্প্তে ভ্রমর টসে 0) ॥ 

দূতের মুখেত রিনি রাজ! এতেক বচন। 

রাজ্যথণ্ড সাঞ্জিয়া আইল মিথিলা নগর | 

রথ বথী'-*সকল সেনাপতি । 

ভরত শক্রত্ন আইল তাহার সংহতি ॥ 

জ্োষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র আমার প্রাণপতি। 

খুড়ীর কন্য। উদ্মিলা। লক্ষ্মণ তাহা প্রাণপতি॥ 

১০১ পত্রে-_ 

কথ এড়ি জাহ মোখ দেওর লখাই। 

অনাথিনি (কলে মোখে বনেত ফেলাই ॥ 

্ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৯ 

পাপিষ্ঠ হাদয়ে প্রাণ আছে কি কারণ। 

রামের মহিষী হইয়া! এত বিড়ম্বন ॥ 

কান্দে সীতা দেবী লোটায়৷ ধরণী। 

হাহাকার করিয়। কান্দে স্মরিয়! চক্রপাণি ॥ 

আকুল বিকলে কান্দে শিরে দিয়! হাত। 

আনাথিনী হইলো মুগ্রি থাকিমু কথাত। 

আউলাইল মাথার কেশ ধূলায়ে ধূসর । 
দোঁসর নাহিক বোলে প্রবোধ উত্তর ॥ 

ভগিতা__ 

লক্ষণের ক্রন্দন শুনি বোলে সীতা সতী । 

অদ্ভুত আচাধ্য কবি মধুর ভারতী ॥ 

১৭৩ পতে-- 

কুশের বাণ বার্থ নহে বজ্রসমলর । 

বানর ভল্গুক লোটায় ভূমিতল ॥ 

রণ জয় করি ছুহে হরষিত মন। 

চৈতন্য পাইয়। উঠে পঝননন্দন ॥ 

দেবের বরে হম্ুমান্ সহজে অমর। 

গায়ের ধুল। ঝাড়িয়া বীর উঠিল সত্ব ॥ 
কোপ কৈল হন্ছমান্ পর্বতে দিল টান। 

ভাঙ্গিয়! পর্ববতচ্ড়] লইল অর্দথান ॥ 

মহাক্রোধ করিয়৷ লইল মহাবলী । 

ছুই ভাএর মাথাত মারে দোহাতিয়া বাড়ী ॥ 

পুথির শেষ পত্রের অক্ষর কিছু অস্পষ্ট 

হইয়াছে । চ অক্ষর পুরাতন ধরনের । 

৫৬১। ব্লামায়ণ-_উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা--অদ্ভুত আচার্য্য । পত্র ৪-৪৬, 

তাহার পর পত্রাঙ্হীন পত্র ৯ খানি। 
অসম্পূর্ণ । ৩৬-৪৬ পজ্ের এবং পিতা স্বশূন্য 

৯ পজেব প্রীয় অর্ধীংশ করিয়। নাই। 

বাঙ্গাল! তুলটু কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 

৮ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্যন্ত লেখ1। পরিমাণ 



৫৬ গাহিত্য-পরিষৎ-পক্রিকা ১ম সংখ্যা 

১৫১৪০ ইঞ্চি। লাপকাল প্রভৃতি নাই। শেষ খণ্ডিত। 1লপিকাল প্রভৃতি নাই। 
চতুর্থ পত্রের প্রথমে-_ তবে ১৩ ১৮ এবং ১৯ সংখ্যক পত্রের 

জোড় হাতে বোলে তবে রাম নরহরি। ভিতরের ভাজে জমাখরচ প্রভৃতির শীর্ষদেশে 

তোমার চরণে গোপাপ্রি এক প্রশ্ন করি ॥ ১১৫২ এবং ১১৫৪ সাল লেখা আছে। নবম 
মহাবীর কুস্তকর্ণ ঘোরদরশন । পত্রের আরম্ভ 

তাহ! জিনি ইন্দ্রজিতে রাঁখিলে কি কারণ ॥ করজোড়ে বন্দিলেক বিষুতর চরণ | 
মহাবলপরাক্রম কেবা দিল বর। অই্াঙ্গে প্রণাম করি দেবে করে স্বতি। 

কোনং২ স্থানে সেহি করিল সমর ॥ শুন প্রত দয়াময় অগতির গতি ॥ 

সকল রাঁক্ষসের মধ্য কুস্তকর্ণ বীর। স্থকেশের তিন পুত্র পায় ব্রহ্মার বর। 

ট্রলোক্য জিনিতে পারে প্রকাণ্ড শরীর ॥ ত্রিকূট শিখরে লঙ্ক। দেখিতে স্থন্দর ॥ 

ততোধিক ইন্দ্রর্জতে কবে মহারণ। তিন লোক জিনিলেক পায়। বর্দান । 

এ সব বচন ধশ দিগে..... ॥ দেব দানব কি নাহি বস্তজ্ঞীন ॥ 

ভণিতা_ অমরাতে জিনিলেক দেব পুরন্দর। 

মুনির বচন শুনি রামের আনন্দ । ত্রিতুবনের লোক সব হইল বিকল। 

অদ্ভুত আচার্য কবি মধূর [প্রবন্ধ ]॥  ভণিতা_ 
শেষ অংশে-_ আপনে প্রসন্ন হইল! দেবী সরম্বতী। 

সীতার করুণ। দেখি কান্দে পশ্ুগণ। অদ্ভুত আচার্য কবি মধুর ভারতী ॥ 
ন1 চলে লক্ষণের রথ চাহে ঘনে ঘন ॥ ৩৪ পত্রের শেষ 

মহাশোকে কান্দে খাই হইয়া অচেতন । ধেনুদান হরযিতে কল জেবা নর। 

পাপিষ্ঠ হৃদয়ে কেনে আছয়ে জীবন ॥ ক্বর্গবাসে থাকে সেহি ধেনুর লোমবৎসর ॥ 

সুমন্ত সহিতে লখাই চড়িলেক রথে । অন্যকে পালন করয়ে জেবা জন। 

শীপ্রগতি রথখান চালাইল তুরিতে ॥ নানাবিধি স্ুখভোগ পায় সেহি জন ॥ 

সীতার শোকে লক্ষণের দগধে শরীর | -"'প] দান স্থখ ভোগ করয়ে মনে। 

ফিরিয়!২ চাহে প্রাণ নহে স্থির ॥ 'বরুণের লোক পায়ে ধনদানে ॥ . 

না দেখে লক্ষণ সীতা চক্ষের অগোচর। অন্ধ অনেক পথ দেখায় জেবা জন। 

মহাঁশোকে কান্দে সীতা কাপে কলেবর ॥ বিষুরলোকে জায় সেহি যথ! নারায়ণ 
ব্রহ্মলোক পায় জেহি করে-*'দান। 

পুবাণ পুস্তক দানে হয় তীর্থ ধ্যান। 

৫৬২। বরামায়ণ-_-উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা__অদ্ভুত আচার্য । পত্র *-৩৪, ৫৬৩। গ্রীরামের অশ্বমেধ। 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক রচয়িতা কুমুদানন্দ দত্ত। পত্র ২-৭৯, 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১২ পডক্তি পর্যস্ত অসম্পূর্ণ। বাঙ্গীল। তুলট কাগজ। এক এক 
লেখা । পরিমাণ ১৫১৮৫ ইঞ্চি । প্রথম ও ৮ হইতে ১০ পড.ক্তি পর্ধাস্ত লিখিত। 



৬৩ বর্ষ ] 

পরিমাণ ১৪ ৮ ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৭ 

সাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের লেখ! কিছু 

অস্পষ্ট হইয়াছে । চতুর্থ পত্রের আরভ এই-_ 
্রন্মকুলে জন্ম রাবণ বধি কৈলু পাপ। 

মনেত রহিল মর সেই অনুতাপ ॥ 

পাপ বিনে পুণা মুই না করিলু চয়। 

আপন কুবুদ্ধি হনে পরলুক ক্ষয়॥ 

এতেৰক কহিল! জবে রাম গুণাকর। 

তাহ! শুমি অগস্তা মুনি দিলেন উত্তর | 

শুন রঘুনাথ তুমি বিস্মরহ কেনে। 

বিষুর অংশে জন্ম তুমি অযোধ্যা ভূবনে ॥ 

ধ্যানে না পায় জারে দেবা''' । 

কার শাক্ত বুঝিবারে মহুম। তুমীর ॥ 

বশিষ্ঠে বোলএ যজ্ঞ নাহি কর কেনে । 

কুন অসম্ভব তুমার আছএ ভুবনে ॥ 

ভণিতা-_ 

সীতাপতিপদে গতি অন্য আর নাহিক মাঁতি 

ভণস্তি কুমুদানন্দ দত্তে। 
শেষ অংশ 

তবে রামে বোলে ভরত শুনহ বচন। 

মুনি খাষ আদি জত আইল। বাজাগণ ॥ 

হস্তী ঘোড়া দাস দালী নান! রত ধন। 

এবে দিয়া সম্তয করহ জনে জন ॥ 

তবে ভরত জাএ পাইআ আদেশ । 

জেই জে বাঞ্ছিত কল দ্দিলেন বিশেষ ॥ 

হস্তী ঘোড়। দাস দাসী নান। রত্ব লৈয়]। 

জার জেই স্থানে জাএ পরিতুষ হৈয়! ॥ 
পৃথিবীর আইলা জতেক রাঙ্জাগণ। 

বন্ম অলঙ্কার দিয়া তুষে জনে জন ॥ 
মুনি খবি পদে রাম করি দগুব্ত। 

আমার ছুষ গুণ ন। রাখ মনেত ॥ 

মুনিগণে বোলে তুমি মহস্ত পুরুষ । 
তমা দরশনে আমি ঠহলাম সন্তভষ ॥ 

বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫১ 

এত বোলি আশীর্বাদ করি মুনিগণে। 

বিদাএ করিয়া গেল! জার জেই স্থানে ॥ 
অশ্বমেধ কৈলা পূর্ণ কমললোচন। 
স্বর্গে হরষিত হৈল! জত দেবগণ ॥ 

ওক্তি করি জেই শুনে অশ্বমেধ পুথা। 

আপদ উদ্ধার তার হৈব সর্বথ। ॥ 

দীন কুমুদে বোলে এই মাগু দান। 

রাম রাম জপিতে২ জাউক প্রাণ ॥ 

ইতি রামায়নক্রমে শ্রারামচন্দ্রের অন্ব মেদ 

সমাঞ্ধ ॥ ভীমস্বাপি[ ইত্যাদি ] নিজ পুস্তক 

শীরাজমঙ্গল দত্ব দাস গলদে রাধারাম দাস 

মাকিন প্রগনে প্রতীপগড় মৌজে চরগুল। 
সিঅক্ষর শ্রীজলমঙ্গল দত্ত দাস ইতি মন ১২২৭ 

সাল বাঙ্গাল মাহে ২৪ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতি 

বারে পুত্তক সম্পুর্ন হইল তিথি অমাবস্ব। 

৫৬৪। রামায়ণ লঙ্গাকাণ্ডে 

্রীরামের নাগপাশ। 

রচয়িতা ছিজ লক্ষমণ। পত্র 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তলট কাগঙ্গ। প্রাত পৃষ্ঠায় 

১০ পউংক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১২ পঙ-ক্তি লেখ|। 

পরিমাণ ১৩ ১৪।০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১৭৪৬ 

শকাব। আরম্ভ 

৬৭ শ্রীশ্রহরি। 

অথ নাগপাশ পালা লিখ্যতে ॥ 

সিংহাসনে রাবণ রাজা সভায় বসিয়। 
যুক্তি করে রাবণ যত পাত্র মন্ত্রী লঞ| ॥ 

কোন বীর পাঠাইব মংগ্রাম ভিতর । 

জেই জন রণে জায় নাই আস্তে ঘর ॥ 

চিন্তিত হইয়া রাজা যুক্তি কৈল সার। 

ইন্দ্রজিত বল্যা তখন পড়িল হাকাব ॥ 

রথসারথিকে রাজ! ভাক দিয়া আনে । 

ইঞ্জিত আইল রাজার সঙ্নিধানে ॥ 

১-১৩১ 



৫২ 

রাজব্যবহারে বীর প্রণা করিল। 

ইন্দ্রজিতে রাবণ রাজ] বলিতে লাগিল। 

ভণিতা-- 

শ্রযুৎ লক্মণ বলে রাম পড়্যা ধরাতলে 

ব্রহ্া আদি মানিল বিস্ময় ॥ 

শেষ... 

প্রণাম করে পক্ষরাজ লোটায়া! ধরণী। 

ধরা তুল্য কোল দেন রাম বঘুমণি ॥ 
পক্ষ বলে অবধান কর নিবেদি চরণে। 

রাক্ষসের মায়ায় যুঝিবে সাবধানে ॥ 

এত বলি বিদায় হইল পক্ষরাজ। 

বাঁম জম শব্দ করে বনবূসমংন্্ ॥ 

নাগপাশে মুক্ত হল শ্রীরাম লক্ষ্মণ। 

ব্রহ্মা্দি দেবতা করে পুষ্প বরিষণ॥ 

হরিষে বানরগণ নাচিয়। বেড়ায় । 

হরিং বল সর্ব পাল। হৈল সায় ॥ 

ইতি সমাপ্ত । সাক্ষর শ্রীভবানি সম্মা শকাব। 
১৭৪৬ তাং ১৭ মাঘ ইতি ॥ 

৫৬ । ব্লামায়ণ লঙ্কাকাও্ড। 

রচয়িতা--জগংরামক্ৃত বামপ্রসাদ। পক্র 

২-৩৪, ৩৬-১৬১ ৪৮-৫২, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! 

তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ 
পঙক্তি পধ্যস্ত লেখা ॥ পরিমাণ ১৪।০ ৮ ৪9 

ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। 

লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের 

আবম 

সমুদ্র দেখিঞ্া সভে হৈলা চমতকার । 

হেন কালে কন কিছু কৌসলাকুমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ 

[পিন্ধু পর হৈতে বৃদ্ধি করহ পিঙ্জন ॥ 

রীরামের বাক্য শুনি ঠাকুর লক্ষ্রণ। 
সমুদ্র সম্বোধি কিছু বলেন বচন ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 

আমাদের বংশে বটে তুমার উৎপতি। 

হেনই বারিধি তুমি বট মহামতি & 

লঙ্কাপুরি জাঁব রাম রাবণ বধিতে। 

আপনার জলজন্ত কর এক ভিতে ॥ 

জলের উপরে যেন জায় কপিগণ। 

শুনহ সাগর তুমি মোর প্রয়োজন ॥ 

ভরিতা-- 

জগপ্রামস্থত রামপ্রসাদেতে গায়। . 

অচল! স্থমতি রাম দেহ নিজ পায় ॥ 

কোন কোন ভণিডায় শুধু জগদ্রামের 

নাঁয়ও উল্িখিত দেখা যায়। এই জন্য 

আন্গোচা রংমীয়ণকে পিভ পুজের মিলিত 

রচনা ও বল হইয়। থাকে । ৫২ পত্রে 

তব ভক্ত জারা তারা করে নান! ভক্তি । 

সকলের বড় তোমায় ভাবে রঘুপতি ॥ 

,*-******সঙ্গীর্তন ভক্তগণ শুনে। 

বেদের বিধানে সেবা করে দিনে২। 

তোমার প্রসঙ্গ আমি কভু নাহি শুনি। 

তব ভক্তিদাতা বেদপথ নাহি মানি ॥ 

দুর্বচন বলি গালি দিয়াছি তোমারে । 

অল্পবুদ্ধি কৈল তোমা জগতঈশ্ববে ॥ 

আমা সম দুষ্ট না ব্রহ্গাণ্ড ভিতরে । 

পুন তাবে সম্বোধিঞ্া৷ কন বঘুবীবে ॥ 
সপন এ জলি 

৫৬৬। অন্ভুত রামায়ণ। 

রচয়িতা কৈলান বন্থ। ডবল ক্রাউন 

৮ পেজী পুস্তকের আকার শাদা তুলট 
কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা । পুষ্ঠাসংখ্যা 

১-৩৭, অপম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ২১ হইতে 
২৮ পঙক্তি পর্যন্ত লেখা । শেষ খাঁণ্ডত। 

লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১ হুইতে ৪র্থ 

পার কিছু অংশ পর্যান্ত গুরু, গণেশ, সুর্য, 



৬৩ বর্ষ] 

নারায়ণ, শিব, ছূর্গা প্রভৃতির বিস্তৃত বন্দন!। 
তাহার পর গ্রস্থারভ এইরূপ-- 

গ্রন্থারস্ত | 

তমপার তীরে বাল্সীকির তপোবন। 

ভরদ্বাজ মুনি তথা করিল৷ গমন ॥ 

বিনয়পূর্বকে অতি কৃতাঞ্জলিপুটে। 

রামায়ণ জিজ্ঞাসিল তাহার নিকটে । 

শত কোটি প্রবিস্তার বেদ রামায়ণ। 

পূর্ব্বে তোম! হৈতে যাহা হইল বর্ণন ॥ 

ব্রদ্মলৌোকে আছে তাহ বিধাতার স্থানে । 

খধি পিতৃ দেব সহ ব্রন্মা নিত্য শুনে ॥ 
পঞ্চবিংশ মহ যা অবনীতে আছে । 

সবিশেষ তাহা শুনিয়াছি তব কাছে ॥ 

শত কোটি গ্লোক ব্রহ্মলোকে আছে যাঁহ1। 

সমুদ্রপদৃশ কেহ নাহি জানে তাহা। 

কি প্রসঙ্গ আছে তাহে শ্রীরামচরিত্র। 

কপাতে শুনায়ে মোরে করহ পবিজ্র ॥ 

ভশিতা-_ 

বাল্সীকি প্রণীত এ অদ্ভূত রামায়ণ । 

ভরদ্বাজে মহামুনি কৃপা করি কন। 

সেই কথ! ভাষাচ্ছন্দে করিয়৷ প্রকাশ । 

পচ।লি প্রবন্ধে কহে বসু শ্রীকৈলাস ॥ 

পৃষ্ঠার শেষ-_ 

দিব্য চক্ষু দিলা তারে রঘুঝ নন্দন । 
শ্রীরামশরীরে ভৃগু দেখে ত্রিতৃবন ॥ 

ইন্দ্র চন্দ্র সুর্যা আর কুবের বরুণ । 

গন্ধবর্ব অপ সর আর কিন্ুর চারণ । 

গ্রহ রাশি নক্ষত্রাদি পিতৃ হুতাঁশন । 

যক্ষ রক্ষ আদি নান! তীর্থ খষিগণ ॥ 

সমুদ্র সহিত দেখে নদ নদী সব। 
পর্বত কানন দেখে দৈত্যাদি দানব । 

নানাঙ্গতি মনুষ্য দি পশু পক্ষগণ। 

শ্রীরামশরীরে রাম দেখে ত্রিভুবন ॥ 

৩ স্পসি 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৩ 

তবে রাম ভৃগুরামে আস জম্মাইতে | 
নানা অমঙ্গল তারে দেখান মাক্সাতে ॥ 

রক্তবুষ্টি উদ্কাপাত মেঘের গঞ্জন। 

ভূমিকম্প ঘোর শব্ধ নির্ঘাত পবন ॥ 

এই পর্য্স্ত লিখিয়াই লিপিকর বিশ্রা্ 

লইয়াছেন। 

৫৬৭। রামায়ণ, আদি হইতে 
উত্তরা কাগু। 

রচয়িতা ছিজ্ রামমোহন । পত্র ১-২০২, 

সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষের কয়েক পজজ ছিন্ন। 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে 

১৮ পঙক্তি পধ্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় 

বড়। পরিমাণ ২৫ ১৯৯1০ ইঞ্চি । লিপিকরের 

নামধাম ও লিপিকাল নাই। রচনাকাল 

১৭৬ শকাব। পুথির শেষে কবির পরিচয় 

এইরূপ-_ 

শ্রীধামমোহন কহে নিজ পরিচয় । 

গঙ্গাতীরে মাটিআরি গ্রামেতে আলয় ॥ 

বলরাম বন্দ মোর পিতার আখ্যান । 

মৃত্যুকালে মোরে আজ্ঞা দিল। ভাগ্যবান ॥ 

সীতারাম স্থাপন করিবা যত্বু করি। 

স্থাপিলাম সীতারাম তার আজ্ঞা ধরি ॥ 

সে রামের ভ্বারেতে সতত হুড়াছড়ি। 

কেহ নাচে গায় কেহ জায় গড়াগড়ি ॥ 

কপা করি আদেশ করিল! হ্নমান । 

রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥ 

রচিলাম তার আজ্ঞ। ধরিয়। মস্তকে । 

সাঙ্গ হৈল সপ্তদশ শত যি শকে॥ 

কথামাত্র রামায়ণ আমার বর্ণন। 

বিবচিল। মহাবীর অঞ্জনানম্দন ॥ 

নির্দোষী জনেতে দৌষ ন। করে গ্রহণ। 

রামকথা,করিবেন সাদরে শ্রবণ ॥ 
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রামভক্তগণের চরণে করি নতি । 

শ্রীরামমোহন বিপ্র নিবেদিল ইতি ॥ 

পুথির প্রথমে ধন্ুর্ধরং নীরদনীলগান্রং, 

ইত্যাদি কতিপয় বন্দনাশ্লোক আছে। তাহার 

পরে গণেশার্দি নানা দেবতার বন্দনাস্তে 

গ্রশ্থারভ এইরূপ-- 
মহাবীর মারুতির চরণকূপায়। 

স্থপাবন রামায়ণ বণিয়ে ভাষায় ॥ 

স্থধাভাগ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচি। 

কবীন্দ্র বাল্সীক মুনি জীবে কৈলা! শুচি ॥ 

বাল্মীকের জন্মকথা শুন সর্বজন । 

জাহাতে বিনাশে আশু শমনশাসন ॥ 

পূর্ব এক বিপ্র ছিল! চ্যবন আখ্যান । 
তার নারী চলিল| করিতে খতুন্সান ॥ 

সরোবরধলিলে ব্রান্ষমণী ডুব দিয়] । 

দ্য চগ্ডালের মুখ দেখিল] উঠিয়া ॥ 
অতি অসস্তোষে গৃহে গেলেন ত্রাক্ষণী । 

মথাকালে গুব্বিণী হইল ঠাকুরাণী ॥ 

দশ মাস গতে এক জন্মিল কুমার। 

রত্বাকর নাম রক্ষা করিল। তাহার ॥ 
ভণিতা_ 

অতিশয় দয়াময় মারুতিরুপায়। 

শীরামমোহন বিপ্র রামগুণ গায় | 
শেষ” 

জানকী স্থন্দরী নিজ মৃত্তি ধরি 
অতি হুরধিত চিতে । 

রামের চরণ করিয়া বন্দন 

বার দিল! বাম ভিতে। 

তবে রঘুবর অযোধ্যা নগর 

গেলেন জানকী সনে । 

কিয় ঘত্তন অশেষ বতন 

দান কৈল দ্বিজগণে ॥ 

রাঘব বীরেন রাজাধিরাজেন্দ্ 

জীব উপকার হেতু 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 

ভিলোক ব্যাপয়! দিল] উড়াইয়া 
অদ্ভূত কীতির কেতু ॥ 

রামের চরিত্র পরম পবিশ্র 

শ্রীরামমোহন গায়। 

সাঙ্গ হেল গান অতি কপাবান 

মারুতির কর্ুণায় ॥ 

৫৬৮। রামচজ্দের অভিষেক। 
রচয়িতা--ছিজ ভবানীনাথ। পত্র ১-৫৩, 

৫৫-১৪৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 

এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হুইজে ১৩ পউ.্তি পর্যন্ত 
লিখিত । পরিমাণ ১৪4০ ৫1৯ ইঞ্চি । লিপি- 

কাল ১১৫৬ সাল । আরভ্ত-- 

৬৭ নমে। গণেশায় ॥ 

বেদে রামায়ণে ঠচব [ ইত্যাদি শ্লোক ]॥ 

প্রথমে বন্দম.*****ধন্ম নিরঞন। 

স্ষি স্থিতি প্রলয় জে জাহাঁর কারণ॥ 

জাহার ইঙ্গিতে....-.প্রজাপতি। 

হেন নারায়ণপদে করম গ্রণতি ॥ 

গণেশ দেবতা বন্দোম দুর্গার নন্দন । 
তবে দেবী ভারতীর বন্দোম চরণ ॥ 

ইত্যাদি সকল বন্দি মনে করি ধ্যান। 

রাম ইতিহাস পুতি করিএ''* ' | 

একদিন যুধিষ্ঠির নমিক (নৈমিষ) কাননে । 

প্রণাম করিয়! বোলে ব্যাসের চরণে ॥ 

কোনমতে রামচন্দ্র অভিষেক কৈল। 

চক্রশাল। কোনমতে লক্ষণে জিনিল ॥ 

বিস্তারিয়৷ কহ মুনি সেই সমাচার । 

শুনিতে সে সব কথ শ্রদ্ধাহ আন্ধার ॥ 

বিষয়সমাঞ্তি বাকা-_ 

ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেকে লক্ষমণপ্রতিজ্ঞা 
কালাধরবধ । 
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ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিযেকে শক্রপ্নন উত্তরদিগ সন ১১৫৬ মাহে ১+ আসার রোজ সনিবার 
বিজই কুবের যুদ্ধ সমাঞ্ধ | বেল! এক প্রহর পুস্তক সমাপ্ত । 

ভণিতা-_ 

জয়ছন্দ মহারাজা সভাতে শতেক প্রজা 
সভাসদ ভবানী ব্রাক্ষণ। ৫৬৯। মহাভারত- আদি পর্ব্। 

তাতে বোলে নরপতি রাম ইতিহাস জতি 

পদবন্দ করহ আপনে ॥ 

রাজার আদেশ পাইয়া ব্যাসের সঙ্গিত চাইয়া 

নথরচিত কৈল পদবন্দ | 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-২২২, 

অসম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্ধাংশ নাই এবং 

প্রত্যেক পত্র কীটদষ্ট। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ.ক্তি পধ্যস্ত 

শেষ লিখিত। পরিমাণ ১৩৪৯ ১৪৪০ ইঞ্চি । 

স্থধারস ইতিহাস রাম অভিষেক । লিপিকাল ৯৮৫ সাল। আরম-_ 

মহারোগ খণ্ডে পাপ জাএ অতিরেক ॥ 

জেই জনে শুনে রাম অভিষেককথা। 

নাহিক ষমের দায় জানিয় সর্বথ| ॥ 

৬৭ শ্ীঞীসীতারাম নম গণেশায় ॥ 

পিতা পরাসরে। যস্য [ ইত্যাদি গ্লোক ]। 

্ বির বিনাশন গোৌরীর নন্দন 
কামন। করিয়া যদি শুনে ইতিহাস । জাতে রন 

মনবারা পিদ্ধি হএ হরিপুরে বাদ ব্রত ষজ্ঞ হোঁমে সভার প্রথমে 
র্ ধাত। জারে আগে পৃজে ॥ 

এ বুলিয়া ব্যাস মুনি উঠিল তখন। খর্ব স্থল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ 

পঞ্চ পাগুবে তৈল! চরণ বন্দন | বন্দে! দেব লঙ্বোদর। 

শুন ধশ্শ নরপতি পাইল! সিংহাপন । চন্দনে চচ্চিত মৌরভে উন্মত 
জথনে শুনিল। রাম লক্ষ্মণ কথন ॥ ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর ॥ 

রাম অভিষেক কথা তূবনবিজই। হদে বিভূষিত বৈরির শোণিত 

পুস্তক লেখিয়! সব ঘরে রাখে জেই। পরিধান হীপিছাল। 
জথ কাল অভিষেক ঘবেত রাখএ। ভূজ করিকর কররুহ সর 
তথ দিন লম্্ী দেবী তাক ন। ছারএ॥ পাশাঙ্কশ জপমাল ॥ 

লশ্মী অধিষ্ঠান তার থাকে সর্বক্ষণ । বাহন ইন্দুর দেখিতে সুন্দর 
রাম অভিষেকে জার মগ্ন হএ মন ॥ আজান লম্বিত নাসা। 
এহিমতে অভিষেককথ। সমাপন । প্রচণ্ড খগুল মুকুট মণ্ডল 

শ্তন নরলোকে সব হৈয়। একমন ॥ 

ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিসেকে রামচন্দ্র রাজ্য ভণিতা-_ 
অতিসেক পুস্তক সমাপ্ত॥ জথা িষ্টং কাশীরাম দ্সের প্রণাম সাধুজনে । 

[ইত্যাদি ]। সুভমত্ত শকাবা ১৭১৩ ইতি পাঈবে পরম প্রীত করছ শ্রবণে ॥ 

তিলক তিমিরনাশ। ॥ ইত্যাদি । 
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শেষ”. 

সংকল্প করাল্য অগ্নি অর্জুন পাগ্বে। 

এক জীব না থাকিব দাহন খাওবে॥ 

অগ্রি যদি রাখে তবে জিয়ে পুত্রগণ। 

এত ভাবি করে ধবিজ অগ্রিরে ্তবন ॥ 

তুমি ধাতা ইন্দ্র চন্দ্র তুমি বৃহস্পতি । 

সকল দেবের মুখ সর্ববজ্জীবে স্থিতি ॥ 

ব্রাহ্মণের শেষ তুমি হও কৃপাবান্। 
চারি গুটি পুত্র মোরে দিবে তুমি দান ॥ 

দ্বিজগ্ততিবশে অগ্মি দিলেন অভয় । 

শুনি মন্দপাল হুল্যা আনন্দ হৃদয় ॥ 

খাণ্ডবে লাগিলা অগ্নি মহাভয়ঙ্কর। 

পুত্র সহ সাবেঙ্গিনী চিস্তিল অস্তর ॥ 

২২২ সংখ্যক পত্রের অর্ধীংশে লিপিকাঁল 

প্রভৃতি এইরপ-_ 

**“দদি্ং তথ] লিখিতং [ইত্যাদি ]। 

লি সপন রাঘমহনপুর মহল সেঠ 

পরগনে বিষ্ণুপুর ॥*'*ইতি সন ৯৮৫ সাল তে; 
৬ কা্তিক॥ 

আলোচয পুখিখানি মহামহোপাধ্যায় 

»হরপ্রলাগ শান্ী কর্তৃক সম্পাদত হইয়া 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিগত ১৩৩৫ 

বঙ্গান্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। 

৫৭০ মহানভারত-_-আদ্বিপর্ব্ব। 

রচগ্িতা-কাশরাম দাল। পত্র ১-১১৩, 
১১৫-১২৩) ১২৫-১৩৩) ১৩৫-২৬০, অসম্পূর্ণ । 

বাজান! তৃলট কাগজ। পত্র কীটদ&। 
একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৬. হইতে ১৩ পঙ.ক্তি পর্য্যস্ত লেখা । 

পরিমাণ ১৩১৫৪৭৯ ইঞ্চি।, শেষ পৃষ্ঠার 

লেখা অস্পই্ই। লিপিকাল ''৬৪ মাত্র পড়া 

[১ম সংখ্য। 

ধায়। কিন্তু তালিকায় ১১৬৪ লিখিত 

আছে। আরস্তে গণেশবন্দনার পর ব্যাস- 

বন্দনা এই রূপ-_ 
বন্দ মহামুনি বাপ মুনির তিলক। 
শুক'."পরাসর জাহার জনক ॥ 

বেদশাস্ত্রে পরি নিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধি ধীর। 

নীলপন্ম আভা জিনি কোমল শরীর 1 

কনকপিঙ্গল বদ্ধ জটাভার শির। 
প্রকাও শরীর পরিধান ব্যাত্রচির ॥ 

নয়ন কমল যুগ িনয। মাহিক | 

পদযুগে নিতখ্বিনী জিনিয়া! মিহির (1) 1 
কনকপিঙ্গল জটা৷ আন্দে।লায়মান|। 

প্রাতঃকালম্থধ্য তাহে কি দিব তুলন! ॥ 
মুনিমকলের হন তিলকন্বব্ূপ। 
কৃষ্ণপ্রেমে মহামুনি শরীর গুলক ॥ 
ভাগবত ভারতাদি জতেক পুরাণ। 

জাহার কমলমুখে সভার নির্মাণ ॥ 

ভশিতা-_ 

আস্তিকের জন্মকথা অপূর্ব ভারতগাথ। 
গুনিলে অধর্শ হয় নাশ। 

কমলাকাস্তের স্থত হেতু স্থজনের গ্রীত 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 

শেষ_ 

তুষ্ট হয়া বর দিয়! গেলা পুরন্দর। 
কষণাজ্জন বিদায় হইলা বৈশ্বানর ॥ 
তবে কষ্ণাজ্ন আর দানব ঈশ্বর । 

তিন জন প্রদক্ষিণ করিল বৈশ্বানর ॥ 

বর দিঞ] নিজাশ্রমে গেলা হুতাশন। 

আনন্দিত হইয়! চলিলা তিন জন ॥ 

পুণ্যকথ। ভীরথের শুনিলে পবিভ্র। 

গোবিন্দের লীলা ***** ॥ 

ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ স্থন্দর | 

জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর।॥ 



৬৬ বর্ষ ] 

সেই কথা কহিলাম রচিয়া পয়ার | 

অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 

ইন্দ্রাণী নগর দেশে পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্ব'দএ তীর্থের যথা দেবী ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে। 

প্রিয়ঙবদাসপুত্র স্থধাকর নামে ॥ 

তম্য কমলাকাস্ত জার কৃষ্ণ পিতা । 

রুষ্খনাসান্থজ গদাধর জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা । 
কাশীদান কহেন সাধুজনের চরণে । 
হইবে নিম্মল জান শুন একমনে ॥ 

স্থবুদ্ধি রগিক জনে স্থধাসিন্ুবত। 
এত দুরে আদি পর্বর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 

ইতি আদ্দিপর্ব সমাপ্ত ॥9৪॥ সন...৬৪ 

শাল-.*.'"বালিয়া***-. । 

৫৭১। হহাভারত--সভাপর্ধব। 

রচয়িত|_-কাশীরাম দাস। পত্র ২-৮২, 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি পধ্যস্থ 
লিখিত। শেষের কতকগুলি পত্রের দক্ষিণাংশ 

ছিন। পরিমাণ ১৪১৪০ উঞ্চি | লিপিকাঁল 

১০৮৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ত-__ 

'-"কৃষণাজ্জন প্রশংসি দানবে। 

সভা দেখিবারে গেল করিয় উচ্ছবে ॥ 

দ্বিজগণে পায়সান্ে করাঁলা ভোজন । 

নানা রত্ব দিল দান.'.রতন ॥ 

শুভক্ষণ করিয়! সভা প্রবেশিল! | 

সপরিবারে সহিত পাগুব রহিলা ॥ 

চিরদিন বহি কৃষ্ণ পাগুবের সাথে। 

পিতৃদবুশনে জাব হেন কৈল চিত্তে ! 

পিতৃম্বস! কুস্তীর বন্দিল দুই পদে। 

আলিঙ্গিয়া ভোজহত। করিল প্রসাতে। ৮ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৭ 

তবে ভদ্র ভগ্রী স্থানে গেল! ভগবান্। 

গদং মুত ভাষে করুণ নয়ন ॥ 

ভণিতা-_ 

দিবা সভাপর্ব কথা বিচিত্র ভারত গাথা 

শুনিলে অধর্শ জায় নাশ। 

গোবিন্দচরণ মনে নিবেশিয়ে অনুক্ষণে 

বিরচিল। কাশীরাম দাস ॥ 

শেষ__ 

ক্রন্দনের শব্দ বিন! অন্ত নাহি শুনি। 

অশ্রজলে হল্য সব কর্দম ধরণী ॥ 

চতুন্দিকে হাহাকার সকল নগর । 

শুনি ব্/গ্রচিত্র হইল অন্ধ নৃপবর ॥ 

বিছুরে ডাকিয়। আনিল শীদ্রগতি । 

জিজ্ঞাসিল কহ শুনি বিদুর স্থমতি ॥ 

কি কারণে কান্দে সব নগরের লোকে । 

কি হেতু তাঁপি 5 সব কহিবে আমাকে ॥ 

বিছুর বলেন কিবা কহিব রাজন । 
তব পুত্র তুষ্ট হেতু পাগুব গেল৷ বন ॥ 

নিবর্ত হইল রাজ। বিছ্ুরবচনে । 

পাঁচাপি প্রবন্ধে কবি কাশীদাস ভণ॥ 

জথা দিষ্টং [ইত্যার্দি]। ইতি সভাপর্ব 

সমাপ্ত হইল। সন ১০৮৪ সন হাজার চরসি 

সাল বি তারিখ ৪ কাত্তিক ববি বার তিথি 

তুয়োদসি দিবা গ্রিতিয় প্রহর বেলাতে সভা- 

পর্ব পুস্তক সমাঞ্ঠ হইল ॥...লিখিতং উগুরু- 

প্রসাদ চৌধুরি সাকিম নাড়িচা পরগনে 
দিংহহাজারি ॥ 

৫৭২। মহাারত--সভাপর্ধ্ব। 

বচয়িত।--কাঁশীবাম দাস। পত্র ১-৯০, 

অসম্পূর্ণ । তৃতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠ। নাই। 

বাঙ্গাল৷ তুল) কাগঞ্জ। এক এক পৃষ্ঠা 



৫৮ 

৬ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পধ্যস্ত লিখিত। 

পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাল 

১১৫০ সাল। ব্যাসবন্দনার পর গ্রস্থারস্ভ-- 

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান। 
কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানব্প্রধান ॥ 

দহিয়। খাণ্ডব গেল! খাগুবপ্রস্থেরে | 

কি কর্ম করিল তবে কহ মুনিবরে ॥ 

ভণিতা-_ 

সভাপর্বে স্থধারস জরাসন্ধবধে। 

কাশীদীস কহে দ্বিজচবণপ্রসাঁদে ॥ 

শেষ-__ 

জরাসম্ধ বধ ভীম তৈল অবহেলে । 

কুরুবংশ রক্ষা নাঞ্ ভীম পুন আলে ৷ 

এত শুনি ধৃতরাষ্্ট করে মহাশোক । 

জার জেই স্থানে গেল। জত রাজা লোক। 

নগর বাহিরে গেলা পাওপুত্রগণ। 

নিজালয়ে গেল! সভে হয়্যা হুখমন ॥ 

মভাপর্কে সুধারূস ব্যামের বচন। 

পাপক্ষয় পুণ্য বৃদ্ধি শুনে জেই জন ॥ 

কাশীদাস দেব কহে পাঁচালীর মত। 

এত দুরে সভাপর্ব্ব হইল সমাণ্॥ 
জথ| পিষ্টং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রুসদাসিব 

নিংহ এ পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। ডেড় 

প্রহর বেলাৰসনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। 

এ পুস্তকে---কাহার দায়! নানি জে দাও 
করিবে সে সকল ঝুঁটা ইতি । সন ১১৫, 

সাল তাং ২৭ আসাড় ॥ 
শি তি 

১৪/০ ৯ 8॥5 

৫৭৩ মহাঁভীবত- বনপর্বধ। 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১২১০, 

২১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুঙট কাগজ। 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক | ১ম সখ্য 

এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পডক্তি পর্যযস্ত 
লেখা। শেষ পত্রের কিছু লেখা নষ্ট 

হইয়াছে । পরিমাণ ১৪।০ ১৪৪০ ইঞ্চি। 

লিপিকাল ১০৩৭ সাল। আরস্ভ-_ 
শ শ্রীশ্রীকষণ ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর । 

পূর্বপিতামহকথা অতি মনোহর ॥ 

এইরূপে কপটে জিনিল রাজ্য ধন। 

কলহের পথ কুরু করিল হ্জন ॥ 

বহু ক্রোধ করাইল বৈল কুব5ন। 

কহ মুনি কিল (িভমহগণ ॥ 
ইন্দ্রের সমান স্থখ বৈভব তেজিয়]। 

কেমতে তুঞ্জিল৷ ছুদ্খ অরণ্যেতে গিয়া ॥ 

পতিব্রতা মহাভাগ!। দ্রপদনন্দিনী । 

কেমতে বঞ্চিল| বনে কহ শুনি মুনি ॥ 

কি আচার কি বিচার ছ।দশ বংসর। 

কোন২ বন গেল কোন গিরিবর ॥ 
ভণিতা__ 

শিরেতে বন্দিয়। ব্রাহ্মণের পদরজ। 

কহে কাশদান গদাধরদাসাগ্রজ ॥ 
শেষ-_ 

যুখিষ্ঠির বলে কষ কি কহিব আর । 

তোমার একান্ত লাগে পাগ্বের ভার ॥ 

পুন২ রাখিয়াছ অনেক সঙ্কটে । 

অজ্ঞাত বঞ্চিলে তরি ছুষ্টের কপটে ॥ 

গোবিন্দ বিদায় হঅ। চলিল! নিজ বাসে। 

বনপর্ধব সাঙ্গ হৈল কহে কাশীদাসে ॥ 

ইতি সন ১০৩৭ সাল তাং ২২ আশ্বিন 

এ পুত্তক পঠনার্থে শ্রীলক্ষন খ| সা: 
পাটরাপাড়া ॥ 

৫৭৪ মহাভীরভ-_বিাটপর্বব। 
রচয়িতা_-কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫৭, 

অসন্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। এক এক 



৬৩ বর্ধ ] বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৯ 

পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১৩ পঙক্তি পর্ধযস্ত লেখা ।  সর্বশোক হরে তার পাপের বিনাশ । 
পরিমাণ ১৩০ ৮৪4১ ইঞ্চি। লিপিকাঁল পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 
১০৮৬ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ভ-_ ইতি আ্ীমহাভারতে বিবাট পর্ব সমাপ্ু। 

এই হেতু ছুন্থ সহিলাঙ অহক্ষণ ॥ পুত্তক শ্রীমদনমোহন দাস ঘোসের সাঃ ৪ 

মোর আগে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝে । 

হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজে ॥ 

মৃত্যু সম ছু্থ বনে দ্বাদশ বৎসর । 

তাহার নিয়মে বঞ্চিলাও নরবর ॥ 

পাও্বের গতি তুমি পাগ্বের পতি । 
তুমি জেই পথে জাবে সভে সেই পখি ॥ 

তবে ধর্মরাজা বলে থিজগণ প্রতি । 

সভে জান মোরে জে কহিল কুরুপতি ॥ 

ব্রেক অজ্ঞাতে থাকিব লুকাইয়1। 

তত দিন যথাস্থানে সভে.থাক গিয়! ॥ 

দ্বিজগণে মেলানি করিল। নুপমণি। 

মুচ্ছিত হইআ। রাজা পড়িল৷ ধরণী ॥ 

ভণিতা-_ 

ভারত কমল শুনিলে মঙ্গল 

সাধুর হদে প্রকাশে । 

কষ্ণদাসাচুজ কৃষ্ণপদানুজ 

বন্দি কহে কাশীদাসে॥ 

শেষ__ 

আনন্দে বিরাট রাজ করে কন্যাদান। 

অনেক যৌতুক দিল না হয় প্রমাণ ॥ 
সহন্রং রথ গঞ্জ যৃথ বুখ। 

দাপ দাসী গে৷ মহিষ অযুত২ ॥ 

ছ্বিজগণে দক্ষিণ| দিলেন বহুতর। 

কল্যাণ করিঞ] সভে গেল নিজ ঘর ॥ 

পুণ্যকথ। ভাঁবতের শুনে পুণাযবান্। 

পৃথিবীতে নাহি স্থখ ইহার সমান ॥ 

পাও্বের ভদয় শুনয়ে জেই জন। 

সব ক্লেশ জায় পায় গোবিন্দচরণ ॥ 

গামিদ্ধী বোলনাড় গ্রাম ॥ পুস্তক লিখিতং 

প্রীগোবিন্দরাম দাস বোষু॥ সাং ময়নাপুর 

গ্রাম ॥ ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ৩০ 

আম্বীন মহাতে শুক্র বারেতে দিন ত্রিতিয় 

প্রহরে সমাঞ্ধ হইল.॥ 

৫৭৫। মহাভারত--বিরাটপর্ব্ব। 
রচয়িত1--কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫২, 

সম্পূর্ণ | ৫২ পত্রে ভ্রমক্রমে ৫৩ সংখ্যা প্রদত্ত 

হইয়াছে । বাঙ্গীল। তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৫ পঙক্তি পরাস্ত 

লিখিত। পরিমাণ ১৫ * ৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল 

১১৭৬ সাল। আরম-_ 

শরশ্রীকষ্ণঃ ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন। 

দুর্ব্যোধনভয়ে গেলা পিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে। 

এক বৎমর নিভ্যা হইল কেন মতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ । 

দ্বাদশ বছর তারা অরণোর .মাঝ ॥ 
পঞ্চ ভাই পাওব পাঞ্চালী সমন্বিত । 

বহু দ্বিজগণ আর ধোমা পুরোহিত ॥ 

সভারে চাহিয়া বলে ধর্মের তনয় । 

সভে জান পূর্বে যাহ! করিল নির্ণয় ॥ 
স্বাদশ বসব... ..১. ১১০1 

অজ্ঞাতে বঞ্চিব কৃষ্ণ পঞ্চ সহোদর ॥ 

বৎ্সরেক মুধ্যে যদি বিদিত হইব । 

পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব ॥ 
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ইহার উচিত ভাই করহ বিধান। ক 
বংসবেক অজাতে বঞ্চিব কোন স্থান ॥ পাণ্ডবের উদম শুনয়ে যেই জন। 

ভাণিতা-_ সর্ধব ছুশ্থ তরে সেই ব্যামের বচন ॥ 

কাশীরাম দাস কহে পাঁচীলি প্রবন্ধে । সেই কথা কহি আমি পাঁচালীর মত। 
সাধুজন পীয়ে মধু মনের আনন্দে ॥ এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত | 

শেষ-_ জথ' দিষ্টং | ইত্যাদি ]| লিখিত শ্রীনন্দহূলাল 

নানা অলঙ্কারে বর কন্যা বিভূষিল। মিত্র সাং.".পরগনে মরিফাবাদ সন ১১৭৬ সাল 

রোহিণী চন্দ্রমা ষেন একত্র মিণিল ॥ তারিখ ৩১ জেঠী। ্ 
শুভক্ষণে দুহার****:****, রবাইল। 

নীন। বর্ণে নান। দান মত্ম্যরাজ। কৈল ॥ 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
দ্বিষষ্টিতম বাধিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতির ভাষণ 

শ্রীসজনীকান্ত দাস 

আমি আজ যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে আমার উপর পরিষৎ কর্তৃক ন্থস্ত দায়িত্-ভাব 

দিবার স্থযোগ পাইয়। নিশ্চিন্ত হইলাম। বিগত ত্রিশ বখসর কাল পরিষদের সভা থাকিয়া 

যথাসাধ্য সেবা করিয়াছি। যত দিন জীবিত থাকিব এই সৌভাগা হইতে বঞ্চিত না 

হই-_-ইহাই প্রার্থনা । 
পর পর অল্পদিনের ব্যবধানে আচাধ যৌগেশচন্দ্র রায় ও আমীদর প্রিম্ন রাজ্যপাল 

ডক্টর হুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হুইয়াছে। আচাখ 

যোগেশচন্দ্র ১৩০২ বঙ্গাব হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ সদন্য হইতে বিশিষ্ট 
সদস্যরূপে পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্বও করিয়াছেন । 

কিন্তু ইহাই ঝড় কথ] নয়-_দীর্ঘ বাষট্র বংসর পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের 

নান] প্রসঙ্গ তুলিয়! ও স্থচিস্তিত মত প্রকাশ .করিয়৷ বাংল! দেশের জ্ঞানভাগ্ারকে সমৃদ্ধ 

করিয়াছেন, ইহাই স্মরণ করিবার কথা। তাহার অদম্য কর্মশক্তি অতুলনীয় পরিষৎ- 

গ্রীতির সহিত যুক্ত হইয়৷ তাহাকে পরিষদ্দের বিশিষ্টতম লদস্তের গৌরব দান করিয়াছে। 
তাহার মুল্যবান গবেষণার সর্বশেষ গ্রন্থ 'বেদের দেবতা ও কুষ্টিকাল” ১৩৬১ বঙ্গাব্দের 

চৈত্র মাসে পরিষৎ কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, ১৩১৫ হইতে ১৩২২ বঙ্গাবে 

পরিষং-কতৃর্ক দুই ভাগ সাত থণ্ডে প্রকাশিত তাহার বিরাট গ্রন্থ "বাঙ্গাল! ভাষা” আজ 
ছুপ্রাপ্য। তিনি ইহার ব্যাকরণ ও অভিধান অংশ পরিনদিত ও পরিমান্জ্িত করিয়াছিলেন । 

এই পুস্তক প্রকাশ বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজ জানিয়া পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 
অর্থমাহাষ্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন ; কিন্ত সরকার অন্যবিধ কাজকে গুরুতর মনে 

করায় পরিষদের আবেদন গ্রাহা হয় ন'ই। আশঙ্কা হয়, অচিরাৎ মুদ্রিত না হইলে আচার্ধ 

রায়ের সমগ্র জীবনের সাধনা ধীরে ধীরে কীটদষ্ই ও বিন হইয়া যাইবে। যাহা হউক, 

আমর! যদি তাহার আদর্শকে সম্মুণে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই বাংল! 

দেশে তাহার আবির্ভাব এবং পরিষদের সহিত তাহার দ্বযধিকষষ্ি বখ্পরের সংযোগ 

সার্থক হইবে। 

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন পরিষদের শুভান্ধ্যায়ী ছিলেন, প্রাক-রাজ্যপাঁল- 

যুগে তিনি পরিষদ্-মন্দিরে যাতায়াত করিয়। কর্মীদিগকে উপদেশ দিতেন । 
আমরা বারংবার বলিয়ীছি, পরিষূদর আপল গৌবব_ ইহার পুথিশীলা, গ্রন্থশীলা ও 

যাছ্ঘর এবং ইহার পত্রিক1 ও গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ । পরিষদেরু সংগ্রহশালায় অমূল্য সম্পত্তি 
রক্ষিত আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজিও অর্থাভাবে বৈজ্ঞামিক পদ্ধতিতে এগুপির 
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তালিক! প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভর হয় নাই। সরকারের নিকট পরিষদের আবেদন বার বার 
নি্ষন হইয়াছে । অথচ তাঁলিক] ব্যতিরেকে এগুপি কি গবেষকেরা, কি সাধারণ দেশবাপী 
কেহই যথাযথ কাজে লাগাইতে পারেন না। এই ভাবে চলিলে সমস্তই বরবাদ হইবার 
আশঙ্কা আছে। আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাঙ্য-সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে 
আকষ্ঠ হইবে। 

পরিষদের পত্রিক! ও গ্রন্থপ্রকাশের কাজ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে বিগত যাট 
বৎসরের ইতিহান অতিশয় গৌরবময় । যে সকল গ্রন্থ আজ পণ্ডিতসমাজে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য গঠনের মৌলিক উপাদাঁনরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই পরিষৎ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই বংসরও বাংলা-সাহিত্যে অতিশয় মূল্যবান এখন পর্যস্ত অমুদ্রিত রামকৃষ্ণ 
কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন” প্রকাশ করিয়া পরিষৎ সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
আরও একখানি দুপ্রাপ্য পুথি_মুকুন্দ কবিচন্ত্র-রুত “বাশুলীমঙ্গল”ঁ অঠিরকাল মধ্যে 
প্রকাশিত হইবে। 

বাংল ক্লাসিকৃস পর্যায়ের যাবতীয় গ্রস্থ ও গ্রস্থাবলী পরিষদ একে একে প্রকাশ 
করিতেছেন । এই বংশর তাহারা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের সমগ্র কাব্য প্রকাশ 
কিনেন ॥ অক্ষর ব্লীব। “বব খণ্ড এভন গহ্থকংবে বহু হয নই বক 
সাহিত্যে ইহ! অপূর্ব সংযোজন । এতদ্বাতীত রামেন্দ্রহ্ন্দরের এ-যাবৎ-পুস্তকাঁকারে- 
অপ্রকাশিত ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ রামেন্দ্ক্থন্দরগ্রস্থাবলীর অস্তভূক্ত “বিবিধ! 
থণ্ডের মুদ্রণ বহুদূর অগ্রপর হইয়াছে। ও 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃপায় মন্বির-সংস্কার নিম্পপ্প হইয়াছে । এখন সংগ্রহশালাগুলির স্ব 
তালিক! প্রস্তত করিয়। পরিষদ্-মন্দিরকে গবেষক ও সাহিত্য-রসিকদের তীর্থক্ষেৈত্রে পরিণত 
করার কাক্গ বাকি। এখানেই পরিষদের হ্ৃংপিগড। বহির্দেহ-সংস্কার এই হৃৎপিণ্ডের কাজ 
অব্যাহত রাখার জন্যই প্রয়োজন। হৃংপিগই যদি অচল হইল, মন্দির-সংস্কার ব'হুলামাত্র। 

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, পরিষংকে আবার সাহিত্যিক ও সাহিত্যরপিকদের 
নিয়মিত মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিতে ন। পারিলে হৃৎপিণ্ডের কাজ স্ুুনিয়ন্ত্রিত হইবে ন]। 
রামেজ্রস্থন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফী, অমৃল্য5রণ বিদ্যাভৃষণ ও নলিনীরপ্ধন পণ্ডিত এবং সর্বশেষ 
ব্রজন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রামকমল সিংহের সহায়তায় নিয়মিত উপস্থিতি দ্বারা পরিষংকে 
সকলের আকর্ষণীয় করিয়াছিলেন। কমীঁদের অন্ত নানাবিধ কাজের চাপে সেই মধুচক্র আজ 
ভাঁডিয়া গিয়াছে । ফলে পরিষদের ছুর্র্শ! ঘটিয়াছে । পরিষদের চ1-তামাকের ব্যয় বাড়াইয়। এই 
দৈনন্দিন মজলিপ পু্ঃস্থাপিত করা প্রয়োজন। সত্যের অথবা বাহিরের যে কোনও জিজ্ঞাস 
অখলিলে ছু্টদ্রণ্ডের জন্য যেন আশ্রম্ম পান, তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার উপযুক্ত লোক 
যেন কেহ-ন। কেহ সর্বদা হাজির থাকেন। আমার এই অনুরোধ আপাত দৃষ্টিতে হাস্যকর মনে 
হইতে পারে; কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়! বাংল। দেশ এবং বিশেষ করিয়া 
এখানকার রপিকমমাজকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি, টিলাঢালা 
হাত-পা-ছড়ানে৷ আরামের আশ্রয় এবং আড্ডার আকর্ষণ না হইলে বাংলা দেশে অন্তত 
কোনও অবৈতনিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চপিবে ন।। 

তথাপি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও ত্যাগম্বীকারের দ্বারা আমার সহকমীর! নান৷ প্রতিকৃল 
অবস্থার মধ্যেও পরিষংকে গিয়াইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সকলকে আস্তিক কতজ্ঞতা 
জানাইয়। এবং পরিষদের মকল সড্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি বিদায় লইলাম। 
২৯ আবণ. ১৩৬৩, মল 



॥ দ্বিষষ্টিতম বাধিক কার্ধবিবরণ ॥ 
শোক-সংবাদ 

পরিষদের বিগত বাধিক অধিবেশন ৭ই আশ্বিন, ১৩৬২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই 

দিন হইতে আজ ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ পর্যস্ত ষে সকল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী 

ও হিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথমে তাহাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রতি আন্তরিক 

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের শোকসন্তপ্ত পৰিবারবর্গের নিকট আমাদের অকৃত্রিম 
সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। 

প্রথমেই ষে ছুই জন মনীষীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথ সমগ্র ভারতের অপুরণীয় ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহাদের ম্মরণ করি_-ইহার। হইলেন পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদ আচার্য 

ষোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি ও আজীবন-সাস্য বিশ্বাবশ্রত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহ]। 

ইহ্1 ছাড়া, অধ্যাপক স্ুধীরকুমার দাঁসপুপ্ত, অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, ভূপধটক 

বামনাথ বিশ্বাস, মিউনিমপ্যংল গেজেটেব সম্পীদক সন্কৌষকুমব চটোপবধ্যংয়, উপেন্দ্রনথ 

দাস, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও শশাঙ্কশেখর সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

বিগত এক ব্সরের মধ্যে বিশ্বভারতীপ উপাচাধ, আমাদের প্রাক্তন সদস্য প্রবোধচন্তর 

বাগচী, সাহিত্যিক স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত গুরুপদ হালদার, আমাদের অন্যতম 

হিতৈষী বন্ধু হ্িদাম চট্টোপাধ্যায় ও কুমার অকুণচন্দ্র সিংহ লোকাম্তরিত হইয়া-ছন। 

সম্প্রতি আর একটি শিদারুণ শোকবার্ত। আপিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার 

মুখোপাধ্যায় অকন্মাৎ ইহলীল। সংবরণ করিয়াছেন। আমরা শোকবিমুঢ় চিত্তে তাহার 
আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিতেছি। 

আনন্দ-সংবাদ 

ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, মৃত্যুর মাত্র সাড়ে তিন মাস কাল পূর্বে কপিকাতা৷ 
বিশ্ববিচ্যালয় আচাধ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে অনরারি "ডক্টর অব লিটারেচা4” উপাধিতে 

ভূষিত করিয়াছিলেন । আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের “সভাপতি 

শ্রীসজনীবাস্ত দাসকে সরোজিনী পদক ও সহকারী সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে 

জগত্তানিণী ত্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পরিষৎ-সদন্য শ্রীবিনয় ঘোষ ১৯৫৬ 

সালের জন্য কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ে ণবিগ্যাঘাগর বক্তা” নিবাচিত হইয়াছেন। পরিষদের 

কাধনিবাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমনৌজ্জ বস্গকে দিলী বিশ্ববিদ্যালয় নরমিং দাস 

পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। 

বান্ধব ও সদস্য 

১৩৬৩ বঙ্গাবের ১ল। বৈশাখ হইতে ৩*শে চৈজ্র প্স্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্তগণের 
পৰিচয় ও সংখ্য। নিম্নসপ £ 



৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

বান্ধব: রাজা শ্রীনরসিংহ মললদেব বাহাছুর । 

বিশিষ্ট-সদশ্য £ যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি (মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৩ ), শ্রীফদুনাথ 

সরকার ও শ্রহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

আজীবন-সদশ্ত £ (১) . শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (২) শ্রীবিষলাচরণ লাহা, (৩) 

শ্ীনরেন্দ্রনাথ লাহা, (৪) শ্রদত্যচরণ লাহা, (৫) শ্রীসতীশচন্দ্র বস, (৬) শ্রীনেমীঠাদ 

পাণ্ডে, (৭) শ্রীহরিহর শেঠ, (৮) মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু, ৩রা ফাস্তন, ১৩৬২) (৯) 

শ্রলীলামোহন পিংহ রায়, (১০) শ্রীপ্রশাস্তকুমার সিংহ, (১১) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ পিংহরায়, 

(১২) শ্রীরঘুবীর সিং, (১৩) শ্রাহিরণকুমার বন্থ, (১৪) শ্রীবীণাপাণি দেবী, (১৫) 
শীমুরারিমোহন মাইতি, (১৬) শ্রীমমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, (১৭) রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনীরায়ণ 
রায় (১৮) শ্রীতপনমোহন চটোপাধ্যায়, (১৯) শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ্, (২*) শ্রীত্রিদিবেশ 
বন, (২১) শ্রীঙ্রগন্নাথ কোলে, (২২) শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, (২৩) শ্রীর্জিতেন্ত্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৪) শ্রীদতাপ্রসন্ন সেন, (২৫) শ্রীহরপ্রসন্ন সেন, (২৬) শ্রীসজনীকান্ত 

দাস, (২৭) শ্ীনির্মলকুমীর বন্থ, (২৮) শ্রন্বধাকান্ত দে, (২৯) গ্রাবিভূভূষণ চৌধুরী, 

(৩০) শ্রীঅজিত বন্থ, (৩১) শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী । 

রষ্টবা £ ইহাদের মধ্যে শ্রঅজিত বন্থ ও শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী ১৩৬২ বর্ষে 
সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

অধ্যাপক-সদস্য £ বর্ষশেষে » জন। 

সহায়ক-সদশ্য £ বর্ষশেষে ৭ জন। 

সাধরণ-সদস্য £ কলিকাতাবাসী ৭*৬ জন ও মফরম্বলবাসী ৪৮ জন-মোট ৭৫৪ জন। 

সববিধ সদস্য ও বাদ্ধবের মিলিত সংখ্যা ৯*৩। | 

আলোচ্য বর্ষে আমর! ১৭০ জন নৃতন সাধারণ-সদস্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ২ জন 

মফঃম্বল-নদন্য | পূর্ববসরের তৃলনায় এই বৎসরের সশ্য-সংখ্যার এক বিশদ বিবরণ শিয়ে 
প্রদত্ত ইইল-_ 

১৩৬১ বঙ্গাব্খের প্রারভে মোট সাধারণ সদস্যসংখ্য --৬৯৪ 
১৩৬২ ্ & রি টি র্ রী ০৭৬৩ 

১৩৬১ বঙ্গাবে সারা ব্সরে নান। কারণে সদশ্য-সংখ্য। হ্রাস --১৫৮ 

১৩৬২  * টি এ ৮ _-১৭৬ 

১৩৬১ বঙ্গাকে সার] বৎসরে নৃতন সদস্য লাভ --২২৪ 

১৩৬২ রর এ রী রি --১৭০ 

১৩৬১ বঙ্গাবের বর্ধশেষে মোট সাধারণ-সদশ্তা টিভি 
১৩৬২ ৫ সী & ৭৫৪ 

উপরে প্রদত্ত তালিক। হইতে দেখ! যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর নৃতন 

সদস্যাগম অনেক কম হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী সদন্যকে আমরা হারাইয়াছি। 



দিষষ্টিতম বাধিক কার্ধ্যবিবরণ ৬৫ 

আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭৬ জন সদস্যকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৭ জন মুত, ১২০ জনের চাদ! 

দীর্ঘকাল বাকি থাকায় নিয়মাহুসারে তাহাদের নাম সদশ্যপদ হইতে অপসারিত করা হুইয়াছে, 

১ জন সাদধারণ-সদশ্ঠপদ ত্যাগ করিয়া আজীবন-সব্যশ্রেণীতুক্ত হইয়াছেন এবং ৪৮ জন 

পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকারিগণের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের জন্য ৯ জন, 

সময়াভাবের জন্য ৬ জন, যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য ৮ জন, পছন্দমত বইয়ের অভাবের 

জন্য ১ জন, অনিবার্ধ কারণে ৬ জন, নান! অস্বিধার জন্য ৬ জন ও কারণ ন৷ জানাইয়! ১২ জন 
পদত্যাগ করেন। 

৷ কর্মঘধ্যক্ষ। 
সভাপতি £ শ্রাসঞ্জনীকাস্ত দাস। সহকারী সভাপতি ঃ শ্রাউপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপ।ধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্জ্র ভট্রাচার্ধ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীস্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়, শ্রীস্থশীলকুমার দে। সম্পাদক : শ্রীনির্যল- 

কুমার বস্থ। সহকারী সম্পাদক £ শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার 

দা, শ্রীমনোরঞ্ন গুপ্ত। সংগ্রহশালাধ্যক্ষ £ শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ। গ্রস্থাগারাধ্যক্ষ : 

শ্রীঅনাথবন্ধু দ্ত। পরত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। পুিশালাধ্যক্ষ : শ্রীন্থবলচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। 

কার্ধনির্বাহক-সমিতি £ (সদশ্তগণের পক্ষে) শ্রীমতুল সেন, শ্রআশুতোষ তট্টাচাধ, 
শ্রকামিনীকুমাঁর কর রায়, গ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, শ্রীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচা্ধ, 

শ্রীঙ্গগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রাদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 

শ্রপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীমনোজ বহ্ঃ 
শ্রীমন্মধনাথ সান্যাল, ্রীশৈলেন্দ্রকষ্ণ লাহা, শ্রীক্ুধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহ্বরেশচন্দ্র দান, শ্রীন্থশীল 

রায়, শ্রাসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী । 

শাখা-পরিষৎ্সমূহের পক্ষে : শ্রীঅতুল্যচরণ দে ( নৈহাটা শাখ।), শ্রীচিত্তরঞ্তন রায় 
(মেদিনীপুর শাখা ), শ্রীমাণিকলাল সিংহ (বিষুপুর শাখ1 ), শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

( উত্তরপাড়া শাখা )। 

পৌরসভার প্রতিনিধি £ শ্রীইন্দৃভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । - 

পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
(ক) স্ুচারুরূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, 

ংগ্রহশালা, গ্রস্থগার, আয়-ব)য়, ছাপাখানা, চিত্র-নির্বাচন, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও গ্রস্থ প্রকাশক 

শীখা-সমিতি গঠিত হুইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইতিহাস-শাখাসমিতির উদ্যোগে ভারতবর্ষে? 

ইতিহাস সম্বন্ধে এক বক্কৃতামালার আয়োজন কর! হুইয়াছিল। অন্যান্য শাখা-সমিতির মধ্যে 

আয়-ব্যয় সমিতির অধিবেশন নিয়মিতভাবে হইয়াছে এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও ছাপাখান! 

সমিতির সভ্যগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়াছেন। অপরাপর সমিতির কোন অধিবেশন হয় 

নাই। ইহ। ছাড়া নিক্মমাবলী সংশোধন শাখা-সমিতি তাহাদের কাজ প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন। 
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(খ) নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-সমিতির উদ্যোগে নৃতন মতা গঠনের কাধ্য চলিতেছে। 

এই কার্যে আইনজ্ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীবুন্দাবনচন্ত্র সিংহ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন । 

(গ) ১৩৬৩ বঙ্গাবঝের কার্ধনির্বাহক-সমিতিতে নির্বাচনের জন্য মতি-গণনার কার্ে 

শ্রীঅমিযলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, প্রীরবীন্দ্রনাথ বহু ও শ্রীহেমরঞ্জন বন্ধ 

সহায়ত করেন। 

(ঘ) ১৩৬২ বঙ্গাব্দের হিসাব পরীক্ষার কার্ধ শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও শ্রীবলাইচাদ 

কুণুর সহায়তায় দ্রুত সমাপ্ত হইয়াছে । পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন করিতেছি। | 

(ড) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠটানসমূহে নিক্মলিখিত প্রতিনিধি 

প্রেরিত হুন : 
১। কলিকাত। বিশ্ববিচ্যালয় : 

লীলা পুরস্কার সমিতি-_শ্রীদেবপ্রসাদ খোষ। 

সরোজিনী পদক সমিতি--শ্রীসজনীকান্ত দাস। 

বিষ্ভাসাগর বক্তৃতা সমিতি--শ্রাচপলাকান্ত তট্টাচাধ। 

শরৎচন্দ্র বক্তৃতা সমিতি- শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্থু। 

ভুবনমোহিনী দাপী পদক সমিতি-_শ্রীনির্মলকুমার বন্থ। 
২। নৃতত্ববিভাগে ইউনেস্কো! সেমিনার--শ্রীবিনয় ঘোষ। 

৩] 10100018610 0901965 : শ্রন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 

৪। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস £ প্রীত্রিদিবনাথ রায়। 

৫। মহারাষ্ই সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন £ শ্রীষফদুনাথ সরকার ও শ্রীন্ধাকর 
চট্োপাধ্যায়। 

৬। বিষুণপুর শাখা-পরিষদের বাধিক অধিবেশন £ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত । 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বিষুপুর শাখা-পরিষদের বাধষিক অধিবেশনে যোগদানাস্তে সেই বিষয়ে 

পরিষদে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । 

চে) পরিষদে সংগৃহীত দুপ্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে 

প্রেরিত হয় ঃ 

১। ১৩৬২ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শাস্তিনিকেতনে অঙ্ষ্ঠিত 

প্রদর্শনী । 

২। সিনেট হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী | 

৩। মাত্রান্সে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী । 

(ছ) আগীমী নভেম্বর মীঁসে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদমীব উদ্যেগে ষে সর্ভভীরতীয় 

ভাষার পুস্তক-প্রদর্শনী অন্ষ্ঠিত হইবে, তাঁহার বাংল! ভাষ1-বিভাগের দাত্রিত্ব পরিষদের উপর 
্স্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্যবস্থ| করা হইতেছে। 
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(জ) সরকারী ভাষা কমিশনের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে খ্রীযঘনাথ সরকার ও 

সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার বস্থ সাক্ষ্য দান করেন। ্ 
(ঝ) আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউণ্ডেশন পরিষদের মাধামে পরিষৎ সদস্য 

শ্রশিবনারায়ণ রায়কে বৃত্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় বর্তমানে পরিষদে 'বিংশ শতকের বাংলা 
সংস্কৃতি' বিষয়ে গব্ষণারত রহিয়াছেন। 

(ঞ) পরিষদের প্রবীণ সদন্য শ্রীহরিদাস শিদ্ধান্তবাগীশ ও সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্ধন। জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 

(ট) পরিষৎ এবং পি. ই. এন.এর উদ্যোগে যুক্তভাবে পেনসেলভানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক আরনেস্ট বেগুারুকে চ। পানে আপ্যাযিত কর। হয়। 

(ঠ) বিগত ডিসেম্বর মাসে ভারত-সরকার-নিযুক্ত 77:09:6৮ 140890170) ৪01:56% 

00010716699র সদস্যগণ পরিষদের সংগ্রহশ।ল পরিদর্শন করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত 

কমিটির নিকট পরিষং-সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তৎ্মংক্রাস্ত ব্যয় 

সম্বন্ধে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। 

(ড) ভিয়েতনাম হইতে আগত ছুই জন সাহিত্যিক পরিষদ্ দর্শন করেন। 

(ঢ) চীন-ভারত সংস্কৃতি-নংঘের উদ্যোগে রমেশ-ভবনে চীন হইতে আগত সাংস্কৃতিক 

প্রতিনিধিবর্গকে সংবর্ধনা! করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিনিধিবর্গ পরিষদের সংগ্রহশাল! 

পরিদর্শন করেন । 

(৭) গীতবিতান শিক্ষায়তনকে বাধষিক অধিবেশনের জন্য ও আনন্দমন্দিরের বুদ্ধ- 

জয়ন্তীর জন্য এক একদিন রমেশ-ভবনের বক্তৃতা-গৃহটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। 

(ত) বাংল! লিপিসংস্কীরের বিষয় আলোচন। ও অভিমত প্রকাশের জন্য একটি 

বিশেষজ্ঞ-সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হইতেছে । 
(থ) সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব গুছাইয়া রাখ হইয়াছে । এই দ্রব্ণার্দির একটি 

তালিকাও প্রস্তত হইতেছে । রমেশ-ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে চিত্রাদি ও রুবীন্দ্র-সংগ্রহের 

দ্রব্যাদি রাখা হ্ইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ এখনও বহু সাহিতিকের চিত্র সাজাইয়। রাখ! 

যায় নাই। 
(দ) পরিষদ্ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে কাঠের র্যাক প্রপ্তত করাইয়৷ অতিরিক্ত 

পুস্তকাদি সাজাইয়! রাখ! হইয়াছে। 
(ধ) কার্ষের স্থবিধার জন্ত পরিষদে একটি বাংলা টাইপরাইটার যন্ত্র ক্রয় করা! 

হইয়াছে। 

(ন) উপযুক্ত অর্থের অভাবব্শতঃ পরিষদ্গ্রস্থাগারের গ্রন্থতালিক। প্রত্থতের বান্ 

অত্যন্ত মস্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 
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অধিবেশন 

আলোচা বর্ষে কাধনির্বাহক-নমিতিৰ একাদশটি অধিবেশন ব্যতীত নিম্নলিখিত মাসিক ও 

বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল £-_ 
১। ৬১তম বারধধিক অধিবেশন--৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ২। ৬২তম প্রতিষ্ঠা উত্সব-__ 

৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন-_ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৪। দ্বিতীয় 
মালিক অধিবেশন-১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৫ | তৃতীয় মামিক অধিবেশন--২৪শে 

অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন__২৯শে পৌষ, ১৩৬২। ৭। পঞ্চম 

মাসিক অধিবেশন-_-২০৮শে মাঘ, ১৩৬২ ৮) যষ্ঠ মাসিক অধিব্শেন_ ২৭শে চৈত্র, ১৩৬২। 

৯1 "গুজরাতের মন্দির ও স্থাপত্য বিষয়ে চিত্র সহযোগে বক্তৃতা শ্রানির্মলকুমার বন্থ্, 
--১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১*। “ভারতের কয়েকটি যাষাবর জাতি" ব্ষিয়ে চিত্র সহযোগে 

বক্তৃতা-_প্রীনির্মলকুমার বন্থ--২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১১। মহারাষ্ট সাহিত্য” বিষয়ে 
হিন্দিতে বক্তৃতা_ প্রীপ্রভাকর মাচোয়ে__ ১লা পৌষ, ১৩৬২। ১২। “বাংলার অক্ষর সংস্কার: 
বিষয়ে বস্তৃতা__শ্রীপান্নালাল দে,_-২৮শে মাঘ, ১৩৬২। 

এতিহাসিক বত্তৃতীমাল। £ 

(ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যালোচনা- শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯শে ফাল্তুন, ১৩৬২, 

(খ) প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস--শ্রীগে।লাপচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২* ফাত্তন, 
১৩৬২, (গ) প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-__রীনীহাররঞ্জন রায়, 

২১শে ফান্তন, ১৩৬২, (ঘ) প্রাচীন ভারতের শিল্প--শ্রীরসীকুমার সরন্বতী, ২৭শে ফাল্ভুন, 
১৩৬২, (উ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস- শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ মেন, ৪ঠা চৈত্র, 
১৩৬২, (চ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-্রীহৃকুমার রায়, ১০ই 

চৈত্র, ১৩৬২, (ছ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের শিল্প--শ্রীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭ই চৈত্র, ১৩৬২, 

(জ) শিখধর্মের ইতিহাস--শ্রইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শে চৈত্র, ১৩৬২ । (ঝ) মারাঠাদিগের 

ইতিহাস-শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ২৪শে চৈত্র, ১৩৬২। €(ঞ) রাজপুতদিগের ইতিহাস-_ 

শ্রীহববিমল দত, ২৫শে চৈত্র, ১৩৬২ । (ট) আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতি হাঁস-- 
শ্রীনবেন্দ্রকষ্ণ সিংহ, ২রা বৈশাখ, ১৩৬৩ । (ঠ) আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস-_ 

শ্রীঅমলেশ ব্রিপাঠী, ৮ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (ড) বুটিশ ভারতের বৈদেশিক নীতি-_শ্রীঅনিলচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ই বশাখ, ১৩০৩। (5) জাতীয়ত। ও স্বাধীনতা আন্দোলন-_শ্রীরমেশচন্দ্র 

মজুমদার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৩। 

কব্ধির মধুম্দন দত্তের 'ম্থৃতিতপণ' উপলক্ষ্যে সমাধিক্ষেত্রে নব্নিটিতি আবক্ষ মুতিতে 
মালাদান, ১৫ই আযাঢ়, ১৩৬৩। 

গ্রন্থাগার 
আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে মোট ৪৭খানি গ্রন্থ ক্রয় কর হইয়াছে এবং ১১১খানি গ্রস্থ 

উপহার পাওয়৷ গিয়াছে। ইহার ফলে গ্রস্থাগারে মোট ১৫৮খানি পুস্তক ও পত্রিকা 
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সংযোজিত হইয়াছে । ইহ? ছাড়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৫খানি ঠদনিক 

সংবাদপত্র, ১১খানি সাপ্তাহিক এবং ৩৭থানি বিভিন্ন সামগ্িক পত্রিক] নিয়মিত পাওয়! 

যাইতেছে । 
আলোচা বর্ষে সর্বসমেত ২৫৬১৮ জন অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৯৪ জন পাঠাগারে গ্রন্থ ও 

সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়াছেন । ২৪৫২০ জন সমস্ত ২৬৯২০খানি গ্রস্থ অর্থাৎ ঠানিক গড়ে 

৪৮ জন সদস্য ৭৯ খানি গ্রন্থ গৃহে পড়িবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। 

গবেষকদিগের আমনের ব্যবস্থার স্থব্ধাির চেষ্টা কর। হইতেছে । তাহাদের জন্য 

নিধারিত স্থানে অধিক আলে। ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সদন্যগণের 

ন্বিধার্ধে গ্রস্থাগারের পাঠবিভাগের সময় বর্ধিত করিয়। প্রত্যহ বেল। ২ট। হইতে রাত্রি ৮টা 

পর্যন্ত খোল! রাখিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
১৮০০০ হুইতে ২৬০০০ সংখ্যক পধস্ত গ্রন্থ র্যাকে সাজানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

পুঁথশালা 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুখিশালায় ২৩খা নি পুথি সংগৃহীত হুইয়াছে। তন্মধ্যে বাংল! 

পুথি ২*খান। এবং সংস্কৃত পুথি ৩খানা। শ্রীসৌম্যেন্্রকুমার গুপ্ত ৪খানী, ঘোগেশচন্দ্র রায় 

৩খানা এবং শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ২খানা পুথি উপহার দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৪খানা 

পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি বাছিয়। উদ্ধার কর? হইয়াছে । এই ২৩থানি পুথি তাঁপিকাভূক্ত হইয়া 

বর্বশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে__ 
বাংল পুখি --৩৩১৭ 

সংস্কৃত পুখি _--২৪৬৮ 

তিব্বতী পুথি-- ২$৪ 

ফার্পা পুথি - ১৩ 

৬০৪২ 

আলোচ্য বর্ষে ৫৩২ হইতে ৬৭০ পর্যন্ত ১৩৯খানি বাংলা পুথির বিবরণ লিখিত এবং 

পরিষৎ-পত্রিকাঁয় তাহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে । এতত্যতীত সদশ্ত এবং গবেষণাকারী 
পগ্ডিতগণ ৪৫খানি পুথি আলোচনা করিয়াছেন। 

গরন্থপ্রকাশ 
কে) সাধারণ-তহবিল হইতে অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রস্থাবলী মুদ্রণের কাজ চলিতেছে । 

এই গ্রন্থাব্লীর এষা, প্রদীপ, শঙ্খ ও কনকাগ্ুলি প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্তীত সীতার 

বনবান, সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমালার ৬, ৭, ৯১ ১১৪ ১৮১ ১৯১ ২১০ ২৩১ ২৭, ৪২১ ৪৬১ ৪৯, 

৬৮ ও ৭২ সংখ্যক গ্রন্থের পুনমু্রণ হইয়াছে। 



৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীহ্ৃবলচন্দ্র বন্ট্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “বাশুলীমঙ্গল'-এর 

মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। 

(খ) লালগোলা-তহবিলের অর্থে শ্রীকুষ্ণকীর্তন*এর পঞ্চম সংগ্ষরণ এবং শ্রীদীনেশচন্্ 

ভট্রাচাঁধ ও শ্রীমাশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় রামু কবিচন্দ্র-কৃত “শিবায়ন” পুখি 

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 

গে) ঝাড়গ্রামরাজ-তহবিলের অর্থে রামমোহন গ্রস্থাবলী যষ্ট খণ্ড, বঙ্ধিমচন্দ্রের 

কমলাকান্ত, কপালকুগুলা, যুগলাছ্ুরীয়, প্যারীচাদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, মধুস্থদনের 

কষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, চতুর্দশপদ্দী কবিতাঁবলী, বীরাঙ্গন। কাব্য, 

মায়া কানন, ও হেক্টর বধ পুনমু্ত্রিত হইয়াছে। 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 

আলোচ্য বধষে এ পর্যন্ত পত্রিকার তিনটি সংখা! প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার পৃষ্টা- 

সংখ্যা ২৩২। পত্রিকাঁয় ঘে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়ীছে, তাহার একটি বিষয়ানুক্রমিক 

তালিক। দেওয়া হইল। বৈষ্ণব পদাবলী--৩, ইতিহাস--৭, পুথির পরিচয় ইত্যাদি__৪, 

তন্ত্রাদি--৩, বিবিধ--9। 

সংগ্রহশাল। 

সংগ্রহশালার মৃতি ও প্রাচীন চিত্র ভালভাবে সাজাইয়। বাখিবার ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 

রমেশ-ভবনের একতলার বারান্দা হইতে ডাকঘর স্থানাগ্তরিত হওয়ায় দক্ষিণ দিকের ফটক 

খুলিয়া সংগ্রহশালায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইতেছে । পরিষদে সংগৃহীত সাহিতিাক ও 

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্র সাঁজাইয়। রাখিবার জন্য এক চিত্র-নির্বাচন শাখা-সমিতি গঠন করা 

হইয়াছে । কিন্ত স্থানাভীববশতঃ বহু চিত্র এখনও গুদামজাত করিয়। রাখিতে হইয়াছে। 

কিছু কিছু প্রাচীন মানচিত্র ও রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একখানি চিত্র বাধানো হইয়াছে । 

আলোচা বর্ষে শ্রীপুলিনবিহ।রী সেন প্রিয়ধদ। দেবীর ১খানি ডায়েরী, শ্রানির্মলকুমার বস্থ 

ধানের ও* চাঁউলের তৈয়ারী ২গাছি মালা, শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী বাঁসবেন্দ্রনাথ ঠীকুরকৃত 
সরলা দেবী চৌধুরাণীর প্র্যান্টারনিিত আবক্ষমৃতি (কাঠের পাদপীঠ সহ ) ও ১৯০৪ সালে 
বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত ১টি পিতলের পদক, 

শ্রীধরণী সেন তিনটি পোড়ামাটির ফলক, শ্রীললিতমৌহন মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার তৈরী পোড়। 

মাটির এটি অশ্বমুতি, শ্রাীবিজয়ভূষণ ঘোষাল কেশবচন্দ্র সেনের একটি চিত্র, এবং যৌগেশচন্জ্র রায় 
বিদ্ভানিধি জে)োতিষ গ্রন্থ বিষয়ক পুস্তকপণ্জীর পাওুলিপি সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। 

এতদ্বতীত মেদিনীপুর অঞ্চল হুইতে দুইটি পট ও মাটির পুতুল সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
এই পট ছুইটির ধিষয়ে পরিষং-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। (৬২তম বর্ষ, ২য় 
ংখ্য। )। 
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রমেশ-ভবন 

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ তারিখে রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দা হইতে 
সাহিত্য-পরিষদ্ ডাকঘর স্থানাস্তরিত হুইয়াছে। ইহার ফলে, রমেশভবন সম্পূর্ণভাবে 

পরিষদের আয়ত্বে আপিয়াছে । ভাকঘর থাকিবার দরুণ সমগ্র রমেশভবনের জন্য যে পুর! ট্যাক্স 

পৌর প্রতিষ্ঠানকে দিতে হইতেছিল, তাহ! মকুব করাইবাঁর চেষ্টা চলিতেছে । সরকারের 

নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাম। সম্প্রতি পাওয়! গিয়াছে । এই বাবদ এতদিন আমরা 

ব্খসরে ৬১৫২ টাঁকা করিয়! লোকসান দিতেছি । ভাকঘরের অধিকৃত স্থাঁনটিকে স্থপংস্কৃত 

করিয়! ব্যবহারের উপযোগী কর। হইতেছে । রমেশ-ভবনের বক্তৃতাকক্ষটি স্থনংস্কৃত হইবার 

ফলে অনেকগুলি বক্তৃতাসভাঁর আয়োজন করা সম্ভব হুইয়াছে। 

ঢুংস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার 

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ছয় জনকে সারা বৎনর মাসিক ৬২ টাকা হিসাবে 
সাহাধ্য দেওয়া হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগণের বিধবা পত্রী ও ১ জন 
মহিলা সাহিত্যিক। এতঘ্যতীত ছুই জন দুঃস্থ সাহিত্যিক ও একজন সাহিত্যিকের কন্তাঁকে 

এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। 

এই ভাগারের অর্থ হইতে যে সুদ পাওয়। যায়, তন্দার ইহার ব্যয় সংকুলান হয় না। 

তাহার ফলে প্রত্যেক বৎসর অন্ত ভাগ্ার হইতে খণ করিয়া সাহায্য দান চালু রাখিতে 

হইতেছে । এই বিষয়ে একটি স্থায়ী ব্যবস্থার কথ। চিন্তা করা হইতেছে । 

শাখা-পরিষৎ 

আলোচা বর্ষে কোন নৃতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। তবে রাচিতে একটি শাখা-পরিষদ্ 

গঠনের অঙ্মতি দেওয়! হইয়াছে । মেদিনীপুর, বিষুপুর, নৈহাটি, শিলং ও গৌহাটি শাখার 
অধিবেশনাদ্দির যথাযথ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিষুপুর শাখার বাধিক অধিবেশনে মূল- 

পরিষদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি গিয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত শাখার কার্ধ পরিদর্শন 

করিষ্বা সন্তষ্টি প্রকীশ করিয়ীছেন। বিষুপুব শীখ। আলোচ্য বর্ষে আচাষধ বোৌঁগেশচন্দ 
রায় বিগ্যানিধির সপ্তনবতি জন্মতিথিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন । উক্ত শাখা বর্তমানে 

নিজন্ব ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। পরিষৎসম্পাদক শিলং ও গৌহাটি শাখা 
পরিদর্শন কবিয়া তাহাদের কাধে সম্তোৌষ প্রকাশ করেন। 

আথিক সহায়তা 

(ক) পরিষদ্ভবনের মেরামতের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এককালীন দশ হাজার টাকা 

দান করিয়াছেন । এতছ্বতীত গীতবিতান শিক্ষায়তন মন্দির মেরামত তহবিলে ২০২ টাক! 

দান করিয়াছেন । 
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(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের পত্রিকাদি প্রকাশের জন্য ২০**২ টাক! ও গ্রস্ 

প্রকাশের জন্য বাধিক সাহাধ্য ১২০০৭ টাঁক প্রদান করিয়াছেন। 

উপসংহার 

আপনাদের নিকট ধে কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিলাম, তাহ। আমাদের নিরবচ্ছিন্ন 

কৃতির তালিক1 নয়। বাস্তব পক্ষে, আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্বেও কি কি করিতে 

পারি নাই, এই বিবরণীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল মৃত্যু- 

জনিত ক্ষতি নহে, সকল দিক্ দিয়াই প্রায় নৈরাশ্টের বর গিয়াছে । আমরা গত তিন 

ব্থমব ধবিযু। বিদ্যা নিধি মহাশয়ের অভিধানটিব পুন:দম্পদিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য মাত 

দশ হাঁজীর টাকার জন সরকারের নিকট সহায়ত) চাহিয়। আপিতেছি। 1কস্ত সরকার 

এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বেই বিষ্ভানিধি মহাশয় গত হইলেন। 
বিগত বৎসরের বিবরণীতে যে আশ। প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার পর এক বৎসর 

অতিক্রান্ত হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু বহু আশ। এখনও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই। 

ত্বাধীনতার পর নান! দিক্ হইতে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । সমাজ- 

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে । ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পরিসর 

ক্রমশ:ই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র সক্রিষভাবে এবং দ্রুতগতিতে এ দায়িত্ব 

স্বীকার না করিলে, একক বা কোন গোঠীবিশেষের প্রচেষ্টায় কোন প্রতিষ্ঠানের 

বাচিয়। থাকা অসম্ভব। আমাদের বিশ্বাম যে, সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়।! এই 

স্থপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবেন। 

পরিষদের উন্নতিকল্পে যে সকল পরিকল্পন। ও তৎসংক্রাস্ত বায়ের প্রস্তাব আমর! বার বার 

উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি আর একবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
(১) পরিষদ্গ্রস্থাগীরের অমূল্য গ্রন্থরাজির কোন বৈজ্ঞানিক ক্যাটালগ আজ পর্স্ত 

প্রস্তুত কর! হয় নাই। অন্যন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার ) টাকা পাইলে এক বৎসরের মধ্য 

এই কাজ সমাধা করা যায়। ক্যাটালগহীন গ্রন্থাগার সাহিত্যান্থরাগীদিগের পক্ষে অব্যবহার্য। 
(২) স্থানাভাববশতঃ এখনও কয়েক মহল্র পুস্তক স্ত,পীকৃত হইয়া রহিয়াছে । ইহাদের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য অবিলম্বে লোগর তাক নির্মাণ করা প্রয়োজন । ইতিমধ্যেই বুষ্টির 

জলে ও ধুলায় বহু গ্রন্থ ও পুথি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । এই কার্ধে কম পক্ষে পঁচিশ হাজার 

টাকা প্রয়োজন। (৩) পরিষৎ্সংগ্রহশাঁলার অমূল্য দ্রব্যাদি ঠিক ভাবে রাখিবার বা 
প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই । সংগ্রহশালার জন্ত নির্দিষ্ট স্থানও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 
কম। এই জন্য আলমারী, কেস, 39789 ০০০] ও বমেশ-ভবনের আর একতল। নি্জীণ করা 

প্রয়োজন । এই কাধের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাক ব্যয় হইবে। (৪) পরিষদের বৈতনিক 

কর্মীর সংখ্য। অত্যন্ত অল্প এবং আঁমর। ষে সামান্য বেতন দিয়! থাকি, তাহাতে যোগ্য বিশেষজ্ঞ 

লোক পাওয়া যায় না। ষেধগ্য লোক পাইতে হুইলে বেতনের হার বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন। 
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ইহ! ছাড়া,পরিষদের কার্ধ স্থপরিচালনার জন্ত একজন সর্বক্ষণের কর্মমচিব নিয়োগ কর। বিশেষ 

প্রয়োজন, পর্ষদের কাজের জন্ত একজন সর্বক্ষণের স্থায়ী দপ্তরী রাখা দরকার--ইহাদের 

জন্য প্রথম তিন বংসরে ২১,০০২ টাক লাগিবে। এই সকল কার্ধে অবিলম্বে হাত 

দেওয়া প্রয়োজন এবং তাহার অন্ত সর্বনাকুল্যে প্রায় ছুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 
এ কথা বলা নিশ্রয়োঙ্জন যে, উপযুক্ত অর্থ ও স্থধোগ্য কর্মী ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই 

রূপাঘ়্িত কর! সম্ভব হইবে না। পরিষৎ দেশের এক বিরাট এতিহা বহন করিয়া স্থদীর্ঘকাঁল 

বঙ্গভারতীর সেবা! করিয়া আমিতেছে। অতীতে বঙ্গভারতীর বনু স্থসস্তানের অপরিপীম 

'অধ্যবসায়ের ফলে পরিষৎ সাধারণ মান্ষের যে অকুত্রিম নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল, 

আমরা আজও তাহার রেশ টানিয়! চপিয়াছি। বাংল দেশের মানুষ আজও এই 

প্রতিষ্ঠান্টিকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। তাহাদের শুভেচ্ছা ও স্বকাঁরের উদ্বারত! 

আমাদের সাময়িক জড়তা ও বাধাকে কাটাইয়। তুলিবে, এই বিশ্বাস লইয়া আপনাদের নিকট 

বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ । | নির্মলকুমার বনু 
সম্পাদক । 

অ্রম-সংশোধন--এই সংখ্যার ৬৪ পৃ. ১২ লাইনে হুরপ্রসন্ন সেন স্থলে হরনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। 

৩ 



ব্রিষষ্টিতম বর্ষের কমাধ্যক্ষ ও কার্ষ-নির্বাহক- 

সমিতির সভ্যগণের তাঁলক। 
সভাপতি 

শ্রাহ্ননীলকুমার দে, ১৯।এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪ 

সহকারী সভাপতি 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৬।৫।বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ 

» তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ১৭১ সি.সি.ও,এস. কাশীপুর, কলি-২ 

» নরেন্দ্র দেব, ৭২ 'হিন্দুস্থীন পার্ক, কিক ত্)-২৯ 

» বলাইচাদ মুখোপাধায়, গোলকুঠি, আদমপুরঃ ভাগলপুর, বিহার 

» বিমলচন্দ্র সিংহ, ২২৭২ লোয়ার সারকুলাঁর রোড, কলিকাতা-২ৎ 

» য্হুনাথ সরকাঁর, ১০ লেক টেবেস, কলিকাতা-২৯ 

» সজনীকাস্ত দাস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতী-৩৭ 

» স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ 

সম্পীদক 
জীনির্জলকুমার বস্থ্, ৩৭এ বোসপাঁড়। লেন, কলিকাঁতা-৩ 

সহকারী সম্পাদক 

শরীত্রিদিবনাথ রায়, ১৯।এ শ্রীনাথঃসুখাঁজাঁ লেন, দমদম, কলিকাতা-৩* 

» পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পি ৭০ পি. দি. ও* এস কাশীপুর, কলিকাতা- 

» প্রবোধকুমার দাস, ৭১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬ 

* স্থুবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকা তা-৩৭ 

চিত্রশালাধ্যক্ষ 
জীসোমেজ্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৩০২ আপার সার্কুলার রোড, কঙগিকাতা-৯ 

গ্রচ্ছাধ্যক্ষ 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ২৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ 

পত্রিকা খ্যক্ষ 

শ্রাচিস্তাহরণ চক্রবতাঁ, ২৮।৩।ৰি সাহানগর রোড, কলিকাতা -২৬ 

পুথিশালাধ্যক্ষ 
শরীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্ধ, ১০।১ ঘোবপাড়! লেন, কলিকাতা-৩৬ 

অধ্যাপক 

সাহিত্যিক 

ভি? 

বিষয়ভোগী 

অধ্যাপক 

সাহিত্যিক 

অধ্যাপক 

অধ্যাপক 

অধ্যাপক 

২ ব্যবসায়ী 

চাকুরিজীবী 

এ 

_বিষয়ভোগী 

অধ্যাপক 

অধ্যাপক 

অধ্যাপক 



ত্রিষষ্টিতম বর্ষের কর্মীধ্যক্ষ ও কার্ষ-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের তালিকা ৭৫ 

কোষাধ্যক্ষ 

প্রীবন্দাবনচজ্্র পিংহ, ৫৯ ব্যারাকণুর উ্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২ বিষয়ভোগী 

কার্ষ-নির্বাহক-সমিতির সম্যগণ 

প্রঅমল হোম, ১৬৯বি, রাঁজ। দীনেন্ত্র রী, কপিকাতা-৪ চাকুরিক্জীবী 

* রেভাঃ এ. দৌতেন, ১৩ আপার স্াণ্ড রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী ধর্মযাজক 

» কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিন্তরঞ্চন এডিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাকুরিজীবী 
» গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫*।৮।পি গৌরী বাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক 
* চপল্াকান্ত ভট্রাচার্ধ, ২৪।এ হেমেন্দ্র সেন রা, কলিকাতা।-৬ ংবাদিক 

ঞ জগদীশ ভষ্টাচার্ধ, ৩৫ স্কটস্ লেন, কলিকাতা-৯ অধ্যাপক 

, জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩।এ, কাকুলিয়। রোড, কলিকাতা-১৯ ব্যবহারজীবী 

» জ্যোতিঃপ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ২৫৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা ২৯ 
অবসরপ্রাপ্ত মরকারী কর্মচারী 

» নরেন্দ্রনাথ বস্থ, ৪৫ আমহাস্ট” স্্ীট, কপিকাত1-৯ চাকুরিজীবী 

» পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাঁতা-* এঁ 

» পুপিনবিহারী সেন, ৫৪ বি হিন্দুঙ্গীন পার্ক, কপিকাতা-২৯ ঁ 

» বিজনবিগারী ভট্টাচার্য, ৬৪।পি হিন্দুস্থান পার্ক, কপিকাতা-২৯ অধ্যাপক 

» বিনয় ঘোষ, ১১ ইষ্ট রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩৩ সাহিত্যিক 

» যমনোমোহন ঘোষ, ৯২।এ, ভূপেন্দ্র বন্থ এভিনিউঃ কলিকীতা-৪ চাকুৰিজীবাী 

» মনোরঞ্জন গু, ৯।ই যোগোগ্ান লেন, কলিকাতা-১১ এ 

« মন্সথনাথ সান্যাল, ৪০।বি নারিকেলডাঙ্গ! মেন রোড, কলিকাতা-১১ সাংবাদিক 

« লীলামোহন পিংহ রায়, -৫ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২* বিষয়ভোগী 

» শৈলেন্্রনাথ গুহ বায়, ৩২ আপান সারকুলার রোড, কলিকীতা-৯ বাবসায়ী 

» স্থরেশচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতল] রাত, কলিকাতা-১৩ এ 

» সথশীল রায়, ১৩বি কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী 

শাখা-পরিব€ প্রতিনিধি পু 
শ্রঅতুলযচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণ। শিক্ষক 

» চিত্তরঞ্জন রায়, পি ৮ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১* বাবহারজীবী 

* মাণিকলাল সিংহ, বিষুপুর, বাকুড়া শিক্ষক 

» ললিতমৌহুন মুখোপ্যধ্যায়, ১৪৭ গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী 
অবসরপ্রাঞ্ধ সরকারী কর্মচারী 

পৌরসভার প্রতিনিধি 
জীইম্দৃডৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯:এ।১ রাজা মণীন্র রোড, পাইকপাড়া, কলি-৩৭ ব্যবসায়ী 



১৩৬২ বঙ্গাকে ভপহারপ্রাণ্ত গ্রন্থের তালিকা 

গ্রন্থকার 

পুরীদাঁস মহাশয় 

পুলিনবিহারী সেন 

রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 

তপনমোহন চট্রেপখ্যংয 

চিস্তাহরণ চক্রব্তা 

অগন্লাথ ৩ 

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 

গিরিশ নন্দন 

সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার 

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

গণপতি ঘোষ 

কালীকিঙ্কর সেনগুধু 

যোগেশচন্দ্র বাগল 

চিস্তাহরণ মুখোপাধ্যায় 
জয়স্তকুমার মাইতি 

হীরেজ্নাবায়ণ মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক 'বাণী, মুশিদাবাদ 

সত্যেশচক্্র ভট্টাচার্য 
মঞ্জিল সেন 

ভূপেন্দ্রন্্র সিংহ 
কুমুদচন্্র সিংহ 

মাখনলাল ধর 
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
যীমচন্ত্র শিবোবত 

স্বারকানাথ শর্ম! 

যোগেশচজ বায 

প্রদীত। 

গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার 

গ্রন্থকার 

বিশ্বতারতী গ্রস্থন বিভাগ 

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ 

গ্রস্থকার 

ম্বোগেশচন্জ্র বায় 

গু 

গ্রন্থকার 

গ্রন্থের নাম 

শ্ীপ্রীকষ্চভজনাম্বতম্ তথ। শ্রীশ্রীরুষ:- 
ভক্তি তত্ব প্রকাশ, শ্রীশ্রীহরি ভক্তি- 

তত্ব সার সংগ্রহ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 
( তথ্যপঞ্জী ) 

স্বরবিতান (€ ৪১1৪৩1৪৪1৪৬ ) খণ্ড 

হত িবিকেক স২ড়ত ক 

তম্ত্রকথ 

নবযুগের ধাতু চতুষ্টয় 
বৌদ্ধদের দেবদ্দেবী 

বেণুবন 
রাজগুরু যোৌগিবংশ 

প্রণমামি 

শ্রগৌরাঙ্গ স্বরূপ রহস্য 
কথিকা, মন্দার ও মাল 

[:010090109 ১৪৮10 7130989 

রামাম্বত সাধন বিজ্ঞান 

পশ্চিমবঙ্গে শোলাঙ্কি রাজপুত 
মহাঁজাতি 

শারদীয়] “বাণী, ১৩৬২ 

একা 

তপস্ত্া 

শিকারের কথা 

কোৌমুদী 
সাঁতারের চিঠি 
070 082 72651001999 ০]. 7 

ভীবতবর্ধ বিচার 

ভূতত্ব বিচার 

আমাদের জ্যোতিষ ও জোতিষী 



উপহারপ্রাণ্ড গ্রন্থের তালিকা ৭৭ 

গ্রন্থকাক্র প্রদাতা 

রামদাস সেন যোগেশচন্দ্র রায় 

নবীনচন্দ্র দত্ত ্ 

যাদবচন্ত্র বন % 

সৌরীন্দ্রমৌহন ঠাকুর 
গুরুপদ হালদার গ্রস্বকার 

জিতেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রি 

কখময় মুখোপাধ্যায় ৮ 

টি £ 

১100)61)501019, [10906160৩, 

গ্রন্থের নাহ 

রত্বরহন্য 

খগোল বিবরণ 

বুসায়ন 

মণিমাল। (প্রথম ও ছিতীয় তাগ ) 

বৃহত্রয়ী ( সংস্কৃত ) 
1705781) 01510 00200801010, 

০), মূ 

রাজ! গণেশের আমল 

বাংলার নাথ সাছিতা 

0.9. &. প্রকাশক) 80161580015) [109616569 4১100671080 [30106709719 1967 

$চ ঠ্ 

রামচন্দ্র ভড় গ্রন্থকার 

চণ্ডীচরণ লাহিড়ী রর 

70100811910: 1954 

ললিতপ্রেম নিঝর 

রবীন্দ্রকথ। 
উদ্ধারণ মঠ (চু'চুড়া) (প্রকাশক) ভক্তিবেদান্থ বামন মহারাজ শ্রীমায়াপুর পর্ধিক। (৪৬৭ গৌরাব) 

ঞ চ্ঠ 

১ ৯) 

১ ৯১ 

শিশিরকুমার রক্ষিত গ্রস্থকার 

স্থকুমার সেনগুঞ্ % 

'মিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রর 

আশুতোষ তট্াচার্ধ নির্মলকুমার বস্থ 

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮ 

বতীন্দ্রমোহন-সিংহ 

[110768১ ]/0100.07) এস. এন. দাস 

(প্রকাশক ) 
না, 0198600৮759 ৪86০106 ৫ 

77591008175 006 রর 

0০. 15.:1, 71486010016 

গে. দা, 1, ল50067802 

শ্রীচৈতন্ত পঞ্জিকা (৪৬৮ গৌরাব) 
সঙ্জন-তোষিণী (সাময়িক পত্র ) 

সহজিয়া দলন ( হিন্দী ) 

বিলাতের চিঠি 
চিরস্তন 

প্রাচীন বাংল] ও বাংল! সাহিত্য 

বাংল] মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 
চন্দ্রগুধ গুরু চাণক্য 

শিবাজী ও রামদাস 

উড়িস্ার চিত্ত 
17196০07৮০1 65: (1918) 

(৬০1, 1-2%7) 

[5061081 ৪6001651700) 

[7191000-0927060, ভা ৪: 

7611165 13010058 

৪6:8685 1110967965৫ 

[1079 9016099 ০1 ডা6: 



৮ গাহিতা-পরিযং-পত্রিকা - 

এম্বকার প্রুদাতা এর নাষ 

000790 1810166 00169 569669৭ 1101 01210786102 17109177568 

99199 

: & ০০৫ /১৪: 

99017£9 4১ 101091%6 ্ [38115 

স্বিফেন ভিনসেন্ট বেনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় 

১৩৬২ বঙ্গাব্দে ক্রীত গ্রন্থের তালিকা 

স্থনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় ২ 136068]) 9০111800087 শ্রগোপালচম্পূ ( অসম্পূর্ণ )। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮৪ শক); বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, জেলের খাতা, 
মানে চারি মাল, 58007 ০ 17110001800, 4 060010781)1)5 ; হরিদাস পিদ্ধাপ্তবাগীশ 

সম্পাদিত £ মহাভারত ( অন্থশামন পর্বব ৩৪৫ খণ্ড ), সাহিত্য দর্পন) স্থাবোধকুমার চৌধুরী £ 
লঘু লিপিক17 এস. রক্ষিত £ বাণীরেখা) যোগেশচন্দ্র বগল £ ভারবর্ষের স্বাধীনতা] ও অন্যান্ 
প্রসঙ্গ ; কালীপ্রপন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল); তারাশঙ্কর 
বন্দেযাপাধ্যায় £ রাইকমল, গল্প সঞ্যন) শরৎচন্দ্র চ:ট্রাপাধ্যায় £ নিষ্কৃতি) দীপক চৌধুরী £ 
গাতালে এক খতু (২য় খণ্ড); স্থশীল জান1£ স্ধ্য গ্রাস £ মায়াবতী আশ্রম প্রকাশিত £ 
চি18001 ৬ 1%€:8,0800% ; প্রমথনাথ বিশী £ হংসমিথুন, ভূতপূর্বব স্বামী; 08900001029 

11195015 ০ 10018 (৬০1. ৬1); বিমল মিত্র ঃ কন্তাপক্ষ ; স্ববোধ ঘোষ £ ভারতীয় 
ফোজের ইতিহান; উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ একই বৃস্তঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ একে তিন 
তিনে এক; গোপালচন্দ্র রায় ঃ শরৎচন্দ্রের ঠবঠকী গল্প, শরংচন্দ্রের চিঠিপত্র ; শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় : শৈলঙ্গানন্দের গল্প সঞ্চয়ন; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : আরণ্যক, কুশল 
পাহাড়ী; যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত £ অন্তপূর্ববা; সরোজকুমার রায়চৌধুরী £ কশানু; তপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায় £ স্মৃতির ; অচিস্থাকুমার সেনগুপ্চ £ পরমপুরুষ (ওয় খণ্ড); ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত £ অপ্রকাশিত ঝীজনৈতিক ইতিহাস ; করুণনিধান বন্দোপাধ্যায় ২ শতনরী ) অন্ভদীশক্কব 
রায় ঃ কামিনীকাঞ্চন; নজরুল ইললাম £ বনগীতি, জুলফিকর। নীহাররগরন গুপ্ত £ অভিশপ্ত 
পুথি? গ্রন্থবাণী (শারদীয়া সংখ্য। ) 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
বিষয়-হৃচা 

প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ ১। 

৮২। কালুরায় মঙ্গল-_শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ৮৩ 

৮৩। বেখুন সোসাইটি-২-_ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৯২ 

/৪ | বাঙ্গাল। ভাষায় বিছ্যাস্ন্দর কাব্য- শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ১০১ 

/৫1 বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ-_শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ০৬৪৭ ১১৫ 

নব-জ্ঞান ভরতী 
অভিনব ভোগোলিক অভিথান 

বাংল ভাষায় পৃথিবীর ভূগোল কোষ-_অভূতপূর্ব গবেষণার এক অপূর্ব নিদর্শন । পশ্চিম- 
বন, পূর্ববঙ্গ ব1 পূর্ব পাকিস্তানের জিলা, মহকুমা, থানা, শহর, নদী, শিল্প ও বাণিজ্য স্থান, 
এতিহাপিক স্থান ও তীর্থক্ষেত্র সংক্রান্ত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে আছে। ভারতের 
প্রাতেকটি রাজ্য, জিলা, শহর, ভারতের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা, 
ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহর ও রাজ্যের যধ্যে গমনাগমন ও যোগাযোগ সম্পকাঁয় 
সর্বপ্রকার তথ্য অতীব নিষ্ঠ1 সহকারে এই মূল্যবান গ্রন্থে সলনিবেশিত হইয়াছে। ইতিহাসে 
যে সব স্থানেরু নান লুপ্ক-_-অথচ ছাপার অক্ষরে যে সব নাষ প্রায়শঃই দেখ যায়-_ 
প্রাচীন ভোৌগোলিক নাম, পৃথিবীর প্রধান পর্বত, সাগর, হুদ, নদী, সকল দেশের আয়তন, 
জনসংখ]া, সংক্ষিগু ইতিহাস, শাসনপ্রণালী, সকল উপনিবেশিক দ্বীপ প্রভরততির বণনা-_ 
এই সমস্ত বিষয়ে আলোকসম্পাত করিয়াছে “নব-জ্ঞান ভাঁরতী”। সোভিয়েট রাশিয়া, 
চীন জনরাজতন্ত্র, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বিস্তারিত বর্ণনা ও পুনর্গঠিত ভারতের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই পুস্তকের অন্যতম টবশিষ্ট্য। সদ্য ববীন্ুপুরস্কীর প্রাপ্ত, বিশ্বভারতীর 
প্রাকৃতন গ্রস্থাগারিক শ্রযুক্ত প্রভাঁতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “নব-জ্বান ভারতী” 
অনন্যসাধায়ণ প্রতিভা ও নিরলস পরিশ্রমের জ্বলন্ত স্বাক্ষর-_বাংল! ভাষার এক অমূল্য সম্পদ । 

জেনারেল প্রিপ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১১৯, ধর্মতল। দ্রুট, কলি-১৩ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

| ১৩৬৩ 

প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 

ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ 

ভাষ। নিরবচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহের ন্যায়। অন্যুন পাচ হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দ-যুরোপায়ণ 
মূল ভাষার (1000-150701)98%0. 7%761)$199801) ) আবির্ভাব অন্থমান করা হইয়াছে । 

সেই মূল ভাষা! কালক্রমে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়--একটির নাম কেন্তম্ (০906070) এবং 
অপরটির নাম শতম্। এই শতম্ বিভাগের একটি শাখ! মূল আর্ধ হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষ|। পাঁক- 

ভারতীয় আর্ভাষ! তাহার একটি উপশাখা। ইহার উদাহরণ বৈদিক ভাষা । আধুনিক 

পাক-ভারতীয় আর্ধভাষা গুলি, খা -__বাঙ্গলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, নেপালী, হিন্দুস্তানী 
(উদৃহিন্দী ) রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, দিশ্ধী, গুজরাতী, মারাঠী, প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্ধ- 

ভাষার আধুনিক রূপ। এই সাহিত্যিক ভাষাগুলি তিন্ন আরও অনেক উপভাধা, বথা-_ 
ভৌজপুবিয়, আওথী, ছ্তিপগ়ী, মুলতীনী, কোঁস্বনী,কচ্ছী প্রভৃতি এই প্রাচীন পাক-ভীবতীম 
আর্ধভাষা হইতে কালক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । পাক-ভারতের বাহিরে দিংহলী, মালঘ্বীপী 

ও বেদিয়া (51985) ভাষা এই প্রাচীন পাক-ভারতীয় আধভাষ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

তুলনামুগ্নক ভাধা-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতীত্বিকগণ হিন্দ-যুরোপায়ণ মূল ভাঁষ! পুবর্গঠিত 

করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ_দিতেছি। সংস্কৃত অশ্বঃ লাতিন ০৫208, গ্রীক 

710008, আবেম্তান অপ্পো, পারপী আগ্স ইত্যার্দি তুলনা করিয়া মূল শব্দ *9০3 

পুনর্গঠিত কর! হুইয়াছে। কেন্তম্ বিভাগে ইহার রূপ হইবে 98৪০৪ এবং শতম্ বিভাগে 

850৪ মুল আর্ধ ব। হিন্দ-ঈরাণীয় শাখায় অশ্বস্। বাঙ্গাল প্রভৃতি ভাষার ঘোড়া! শব্দটি 

প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্ধভাষার কথ্য রূপ ঘোটক শব্ধ হইতে ব্যুৎপন্ন। পরে কথ্য শব্দ 

স্কৃতে গৃহীত হয়। কিন্তু বেদের প্রাচীন অংশে এই ঘোটক শব্দ নাই। আর ছুএকটি 

উদাহরণ দ্রিই। সংস্কৃত ও আবেস্তান পিতা, লা(তন 0867, গ্র(ক 0869, গথিক £8৫৪%৮, 

ইংরেঞ্জি 18997, জর্মান 6৪৮, পাঁরসী পিদ্দর তুলন। করিয়। মূল ছিন্দ-যুরোপায়ণ শব্দ 

09৩: পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্ধভাষায় “থাপ” প্রাচীন 

আর্ধভাষার কথ্য রূপ *বপ্র হইতে উৎপন্ন । ইহা! প্রাকৃতের বপ্প শবের প্রমাণে পুনর্গঠিত শব্দ । 
-স্কতে ভগিনী ও ত্বস! প্রতিশব্দ । কিন্তু সংস্কৃত ্বসা, লাতিন ৪০:০7, গথিক 915 

প্রাসীন ইংরের্ি 5909687, আধুনিক ইংরেজি 819697, প্রাচীন আইরিশ ৪1০7, 

আবেস্তান 10১%7811%7, পারসী 11181): তুলনা করিয়া মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষ। 
৪19৪০€ পুনর্গঠিত হইয়াছে । বাঙ্গাল। ইত্যাদি আধুনিক পাক-ভারতীয় আ্ধভাষায় স্বসার 

কোনও বংশধর নাই। কিন্ত ভগিনীর আছে । ইহ! প্রাচীন পাঁক-ভীরতীয় আধ ভাষাঁব 
কথ্য রূপ, যাহা সংস্কৃতে গৃহীত হুইয়াছে। কথ্য ভাষ! হুইতে সংস্কতে গ্রহণের অনেক 



৮০ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক ২য় সংখা; 

উদাহরণ আছে । এগুলিকে গ্রারুতজ বলা যাইতে পারে । কয়েকটি প্রাকতজ শব যথা, 

পুত্তল, ভট্ট, ভট্টারক, কণ্টক, নাঁটক, নট, জ্যোতি, শিথিল। প্রাচীন পীক-ভাবতী় 

আর্ভাষায় ইহাদের বূপ যথাক্রমে পুত্রল, ভর্তৃ, ভর্তৃক, কৃম্তক, নর্তক, নর্ত, ছ্যোতিঃ, শ্থিল। 

বাঙ্গাল ও তাহার সহোদর] হিন্দী প্রভৃতি ভাষা প্রাচীন পাঁক-ভারতীয় আর্ধভাষা! হইতে 
উৎপন্ন সত্য; কিন্ত তাহার কথ্য রূপই ইহাদের মূল। ইহাদিগকে আমরা আদিম প্রাকৃত 
বলিতে পারি। আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কতক প্রাকৃত শব্দ সংস্কতে গৃহীত হুইয়াছে। 
কিন্ত অনেক আদিম প্রাকৃত পালি ও নাটকীয় প্রাকৃতের সাহাষ্যে পুনর্গঠিত করিতে হয়, 

যেমন পূর্বোক্ত বপ্র শব । ও 

সংস্কত একটি সাহিত্যিক ভাষ। এবং ব্রাঙ্ধণগণের ব্যবহার্য ছিল। জনসাধারণের মধ্যে 

প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি ভাহার প্রমাণ। প্রাচীন কালেও যে এইরূপ 

ব্রাহ্মণ্য ভাষা সংস্কৃত এবং তৎসমকালে প্রার্কৃত জনের ডাঁধা আদিম প্রাকৃত ছিল, তাহার 

প্রমাণ আছে ' বরামায়ণে আমরা দেখি, ইন্বল বাভাপি উপাখ্যানে ইন্বল অস্থর সম্বন্ধে বল 

হুইয়াছে-- 
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিলঃ সংস্কৃতং বদন্, 

আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ সশ্রাদ্ছমুদ্দিশ্ট নিঘ্বণিঃ ॥ 

( অরণ্যকাণ্ড, ১১ সর্গ, ৫৬ শ্লোক ), 

“সেই নির্দয় ইন্ছল ব্রাক্ষণরূপ ধারণ করিয়। সংস্কৃত বলিয় শ্রান্ধের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণকে 

নিমন্ত্রণ করিত।” 

অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান্ ভাবিতেছেন-- 
যদি বচং প্রদাস্যামি দ্িজাতিরিব সংস্কৃতাঁম্. 

রাবণং মন্তমান। মাং সীত। ভীত ভবিষ্যতি « 

অবশ্থমেব বক্তব্যং মানুনং বাক্যমখবহ 

ময় শাত্বমিতুং শক) নান্যথেয়মনিন্দিত। : 

( হ্ুন্দরকাণ্ড) ৩০ অর্গ, ১৮১ ১৯ প্লোক ) 

যাদ আমি বিজাতির গায় শংস্কত বাক্য বলি, তাহা হইলে সীত। আমাকে রাবণ মনে 

করিয়৷ ভীত হইবেন। গ্ৃতরাং অর্থবান্ মানুষবাঁক্য বলা অবশ্তক। অন্যথায় আমি এই 

অনিন্দিত। সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না|” 
উদ্ধতাংশে সংস্কতকে দ্বিজাতির ভাঁষ! বল] হইয়াছে । তাহাতে যে “মানুষ বাক্য” বল। 

হইয়াছে, তাহাই আদিম প্রাকত। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শান্্রীর মতে এই আদিম 

প্রীক্কত বৈদিক ভীষার পবে ও সংস্কৃতের পূর্বে উৎপন্ধ হইয়াছিল ( পলিগ্রকাশ, গ্রবেশক, 

পৃঃ ৩৪)। কিন্তু ইহা! যে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক তাহ প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 

আমাদের মনে রাখিতে হুইবে যে, বৈদিক ভাষায় কয়েকটি উপভাষ! ছিল। কয়েকটি 
উদাহরণ দিতেছি । বেদে অকারাস্ত পুংলিঙ্ষের কর্তকারকের বহুবচনে আঁঃ এবং আসঃ, 
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ব্থা--জনাঃ, জনাসঃ, ছুই রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এইরূপ কত ও কর্মকারকের দ্বিবচনে, 
এবং করণ-কারকের একবচন ও বহুবচনে ছুই ছুইটি রূপ দেখ যায়; ঘথা, জনৌ, জনা ; জনেন, 
জনা, জনৈঃ); জনেভিঃ ! অকারাস্ত ক্লীবলিঙ্গের কর্তৃ ও কর্মকারকের ব্হুবচনে ফলানি, ফলা, 
এই ছুই রূপ হয়। ক্রিয়াতেও করোতি, কৃণোতি; গৃহ্যাতি, গৃভশাতি; জয়তি, জিনাতি। 

অিয়তে, মরতি ; এই প্রকার ছুই রূপ দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও দুইয়ের অধিক রূপ দৃষ্ট হয়, 

যথা, শৃণু, শৃণুধি, শৃণুহি, শ্রুধি, শৃণুতাৎ্; কুরু, কৃণু, কৃণুহি, কৃণুতাৎ। এই সমস্ত 

বৈদিক ভাষায় উপভাঁষাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আদিম প্রাকতও বৈদিক ভাষার 

একটা উপভাষা ছিল। ইহা ব্রাঙ্ষণ্য সমাজের বাহিরে ব্রাতাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

কোনও কোনও বিষয়ে ইহা! বেদের লিখিত ভাষা! অপেক্ষা প্রাচীনতর । পালি ও নাটকীয় 

প্রাকৃতে বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে ছ, খ এবং ঝ তিনরূপ দেখা যায়। বৈদিক ভাষার 

সজাতি আবেস্তার ভাষায় টব্দিক ও সংস্কৃতির ক্ষ স্থানে ১, 805 এবং 65 দেখ। ষায়। 

ইহারা মূল আর্ধ খশ কৃশ এবং গঞঝ (82) দুইতে উৎপন্ন । য্থা, সং কক্ষ, আবেম্তান 

858; সং তক্ষতি, আবেন্তান 65৪16: ; সং ক্ষীর, আবেল্লান 17518 ; সং ক্ষরতি, 

আবেস্তান 22775161. পালি ও প্রাকতেও আমরা অনেক স্থলে ক্ষ ১ স্থানে চ, ক্ষ 100১ 

স্থানে খ এবং ক্ষ-€% স্থানে » দেখি, যণ!, পালি কচ্ছ, তচ্ছতি, খর ঝরতি ! »দরতি 

প্রাকৃত কচ্ছ, তচ্ছই, ধীর, ঝন্ই, বাঙ্গালা ও কাছ, চাছে, শীর, ঝরে, 
আদিম প্রাকৃত হইত তিনটি শুবের মধ্য দিষং আমাদের ধাঙ্গাল! ভাষ! উত্পনন হইয়াছে .. 

প্রথম শ্ভর পালির, দ্বিতীয় স্তর নাটকীয় প্রাুতের এবং তৃতীয় স্তর অপতভ্রংশের সমশ্রেণীস্থ : 

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ' আদিম ঘোটক ১ পালি ঘোটক ০ প্রাকৃত অপভ্রংশ ৮ 

ঘোড়অ ২ বাং ঘোড়া! আদিম তখ শুক পালি তচ্ছতি ( সৃং তক্ষতি )- প্রাকৃত তচ্ছই 

-অপভ্রংশ *চচ্ছই .. বাং ঠাছে, 

আমি এক্ষণে আদিম প্রাকৃত হইতে কয়েকটি লাঙ্গল! শবে ব্যুৎপত্তি প্রদ্শন করিতেছি : 

তুলনার জন্য সংস্কৃত শক উদ্ধত কব] হুইবে। 

আছে এ: পালি অচ্ছ্তি - আদিম অশ শতি (মং অন্তি ) 
আমি “. পালি, প্রাকৃত, অপভংশ অম্হে ৮ অন্মে ( সৃং বয়মু 

গাই «€ গাবী (সংগে! 

গাল - গল (সং গণ্ড 
বর এ ঘর ( সং গৃহ: 

তুমি « তুম্হে ৯*তুঙ্মে (সং যুয়ম্ / 

ভীল - ভল্প -*ভঘ (সং ভদ্র)! 
দেখে « দেক্খই -*দৃক্ষতি (সং পশ্ঠতি ) 

নাক নক এ নস্ক (সংনাসা) 
কেবল শব্দে নয় ধ্বনিতত্বেও বাঙ্গাল! আদিম প্রাকৃত হইতে, ব্যুৎপন্ন । পূর্বে কতিপয় শব্দের 
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ছ, খ এবং ঝ-এর উৎপত্তি দেখাইয়াছি। ডিম্ব ও জড়, ঢক্কা ও গাঢ়, এই ছুই শব্দযুগলে 

ড ওড়,ঢ ও ঢুষেক্প পৃথক উচ্চাঝণ আমরা করি সংস্কৃত ব্যাকরণে কিংব। শিক্ষা পুত্তকে 

তাহার কোনও নিদর্শন নাই। কিন্তু বেদে ও পালিতে ইহা আছে। 
শবের গঠনেও আমরা আদিম প্রারুতের চিহ্ন দেখি। বাঙ্গালায় গুণপনা, সতীপন৷ 

প্রভৃতি শবে যে তদ্ধিত পনা' প্রত্যয় আছে, তাহা সংস্কৃতের ত্ব হইতে ব্যুৎপন্ন নহে, মূল আদিম 

প্রাকৃত ত্বন হইতে । ইহা বৈদিক ভাষামও দৃষ্ট হয়। বড়াই, লম্ব'ই প্রভৃতি শব্দের আই 
প্রতাঞ্ের মূল আদিম প্রাকৃত তাতি প্রত্যয়। ইহাও টবদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। গুণপন৷ 

এগুণপ্পণএ*গুণৎপণ - গুণত্বন। বড়াই € প্রাকৃত বডআই ৮ আদিম প্রাকৃত 

বড়তাতি। 

স্কতের প্রভাবে যে আদিম প্রাকৃতের ধ্বনির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা হ্বীকার 

করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গে আসামের ন্যায় স স্থানে হ হইত ষে কারণে বল। হুইয়াছিল-_ 
আশীর্বাদং ন গৃহ্বীয়াৎ বঙ্গদেশনিবাসিনঃ। 

শতাযুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরি তিবা দিনঃ ॥ 

কিন্ত এক্ষণে যেমন সাধু ভাষার প্রভাবে নিতান্ত অর্বাচীন ব্যতীত কেহুই “স' স্থানে “হ' 

উচ্চারণ করেন না, সেইকপ সাধু 'ভাষা বৈদ্িক ও সংস্কতের প্রভাবে আদিম প্রাকতেরও 

উচ্চারণ কোনও কোনও স্থলে সাধু ভাষার সদৃশ হইয়াছিল মুল আর্য বা হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষায় 
£, 2) দুইটি ব্যগ্রন ছিল। টৈদিক ও সংস্কৃতে ইহার] যথাক্রমে জ, হু হইয়া গিয়াছে । 

প্রয়োগ দেখিয়া প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। যুজ.7ত-যুক্ত, ভজ 7-ত- 

ভক্ত) কিন্তু স্থজ.+ত-্ষ্ট, রাজ +ত্রলরাষ্্র। ইহার কারণ 14-0-16ঞ এবং 
2462 ল৪68. স্থজ, এবং বাঁজএর জ-৪* আমরা আরও দেখি, দুহ.7ত-_ ছুগ্ধ, 
নহ.+ত-নদ্ধ, লিহ.+ত-লীঢ়, বহ্+ত-উঢ়। ইহার কারণ, ছুছের হ মূলে ঘ, 

নহের হ মূলে ধ; কিস্তুলিহ এবং বহের হু মূলে প্রা. ইহা ভাষাতত্বের সাহায্যে প্রমাণিত 
হয়) বৈদিক ও সংস্কতের প্রভীবে আদম প্রীকৃতেও 2, 0 ধ্বনি জ, হু হুইয়। যায় । 

আমি নিয়ে আদিম প্রাকৃতের একটি বাক্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় 
পরিণতিত্র একটি উদাহরণ দিতেছি £ 

ংস্কত-_ যুয়ং বৃহস্তং ঘোটকং পশ্ঠত। 

আদিম প্রাকৃত-_তুম্মে বড়ং ঘোটকং দৃক্ষথ ( অনুজ্ঞা ) 

২য় স্তর ( পালির সমশ্রেণীস্থ )--তুমৃতে বডডং ঘোটকং দেক্খথ 

৩য় স্তর (নাটকীয় প্রারৃতের সমশ্রেণীস্থ )-_তুম্হে বড্ডং ঘোড়অং দেকৃখহ 
৪র্থ স্তর ( অপভ্রংশ )__তুমূহে বড ড ঘোড়অ দেকৃখহ 

প্রাচীন বাঙ্গালা-_তুম্ছে বড় ঘোড়অ দেখহ। মধ্য বাঙ্কালা__তুম্হি বড় ঘোড়া দেখহ। 

আধুনিক বাঙ্গালা__তুমি বড় ঘোড়া দেখ। 



কালুরায়মঙ্গল 
শ্বীঅক্ষয়কুমার কয়াল 

পত্রিকার গত সংখ্যায় নিত্যানন্দ-রচিত অপরিচিতপ্রায় কালুরায়মঙ্গলের পরিচয় দেওয়া 

হইয়াছে । যে পুথি অবলম্বন করিয়! এ পরিচয় সংকলিত হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় তাহ! 

প্রকাশিত হইল। লক্ষা ক।রবার বিষয় এই যে, মছেন্দ্রনাথ করণ-প্রণীত হিজলীর মঘনদ্-ই- 

আলায় খিজ নিত্যানন্দের কালুবায়মঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশের মছিত বর্তমান পুথির 

পাঠের মিল নাই। 

বন্দন৷ 

বন্দ দেবকালুরায় নিবেদি তোমার পায় 

ঘটে আসি হও অথিষ্ঠান। 

নায়েকের আশ! পূর করুণ! কটাক্ষে হের 
শুন আপনার গুণগান ॥ 

বাইশ কাহন বাঘে ধায় তব আগে আগে 

এক হাকে ফিরাও সকলে। 

শার্দল লইয়া সর্দে খেলা কর নানা রঙ্গে 
সদ] বাল পয়োধির কুলে ॥ 

ভবানীর আজ্ঞা পেয়ে আস! বাঁড়ি করে লয়ে 

রক্ষা কর শার্দ,লের পাল। 

তোমারে ষে নিন্দা করে অকালেতে বাঘে ধরে 

মরণের নাহি কালাকাল। 

শিরে শোভে পাগ বান্ধা৷ তাহে গুপ্তাফল ছান্দা 

ভালে ফট শোভে শশধর। 

গলেতে রুত্রাক্ষমালাী অটবী করে উজ্জলা 

কটিতটে শোতে পাটাস্বর। 

সনার খড়ম পায় মরি কিবা শোভা পায় 

ভর্দা বাধে গমন মন্থর ॥ 

নিঙ্গ পূজ। লইবারে ছলন! করিয়ে নরে 

বনমাঝে লুকাও বাছুরী। 
ভয়েতে আকুল হয়ে পায়েশ পিষ্টক দিয়ে 

তোমারে পৃজয়ে তক্কি করি। 

ভক্তিভাবে একমনে যে তোমার মঙ্গল শুনে 

পূর্ণ হয় তার মন আশা। 

দ্বিজ নিত্যানন্দ কয় দিয়ে ছুটি পদঘয় 

পূর্ণ কর লায়েকের আশা ॥ ১1১ 

গান আরস্ত। 

একমনে শুন সবে রায়ের মঙল। 

শুনিলে বিপদ নাশে পরম কুশল ॥ 

দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের সিপাই। 

বাইশ কাহন বাঘে রাখে ছুটি ভাই॥ 

ঝ'উ বৃক্ষ তলেতে বদিল ছুই জন। 

লইতে আপন পৃজা ভাবে অনুক্ষণ ॥ 
সর্বদেবে কৈল পৃজ! মানন ভুবনে । 

আমব। দেবতা বলে কেহ নাহি জানে। 

কালু বলে শুন দাদ আমার বচন। 

আটেরে* জিজ্ঞাস] কর পৃজার বিবরণ ॥ 
শুনিয়ে আটেরে ডাকি দেব দক্ষিণ রায়। 
পূজার বারতা কিছু তাহারে জানায় । 

উপদেশ বল আট যাব কোথাকারে। 

কোন ছলে লব পূজা কে পৃঙ্গিবে মোরে ॥ 

ঈষদ হাগিয়ে আট করিল উত্তর। 

বাগতির কুলে জন্ম নাম হীরাধর | 

% প্রতযোনিব্বিশেষ। হ্ঠামাপুজার পুর্বদিন মেদিনী- 

পুর়ের কোন কোনে অঞ্চলে ইহার পৃজ। হয়। 



৮ দাহিতা-পরিষত-পত্রিক 

হুদ] হীর] দুই ভাই বড়ই কাঙ্গাল, 

পাটনির কার্ধয করি ছঃখে কাটায় কাল 

ইজার ঘাট সে অনেক দিন করে 

ছ বুড়ি উপায় তার ছয় জন ঘরে ॥ 

হুদা হীরা ছুই ভাইয়ের যাহা হেমী ক্ষেমী 

পোর নাম পর্বত্যা ঝিয়ের নাম প্রেমী । 

তারে ধদি দ%1 কর দেব দক্ষিণরায় : 

তবে ত তোমার পূজা [ হ ]ইবে ধরায় । 

বাঘেরে গাড়র করি ঘাঁও তার ঘাটে ! 

পারে যাইবার ছলে কঠিবে কপটে ॥ 

চাইবে পারের কড়ি যখন তোমায় । 

কড়ি কোথ! পাৰ বলে ভাড়াইবে তায় ॥ 

সখন তেম্বকে এক চছিবেক মেড়৭। 

পাবে না পাবে না৷ পূজা এই যুক্তি ছাড়া । 

নিত্যানন্দ বলে বাঘে করিয়ে গারড় ; 

হীর। পাটনির ঘাটে চলহ সত্বর ॥ ২।২ 

শয়ার 

আটে আজ্ঞা দিল তখন দেব কালুরায় : 

এক হাকে বাইশ কাহুন বাঘেরে জুটায় ॥ 

চিতা বাঘ ধায় আর বেত আছাড়িয়!। 

লে দলে এল সবে লক্ষ বম্প দিয়! ! 

বসিল বাঘের দল সারি সারি হোয়ে : 

সিদ্ধ জল মন্ত্র রায় দিল ছড়াইম্সে। 

মন্ত্রবলে ব্যান্র হইল পর্বত্যা গাড়র। 
এক হাকে আট মুন্সা পাল কৈল যোড় ॥ 
আজ্ঞা দিল কালুরায় চালায় তুরিতে । 

দ্বিজবেশে কালুরায় চলিল পশ্চাতে ॥ 

গাঁড়র কবিয়ে ষোড় পয়ো'ধির তটে : 

বসিল ব্রাহ্মণ গিয়ে হদ। হীরার ঘাটে ॥ 

পাঁর কর হীরা বলি ডাকিতে লাগিল : 
ঘাটে ছিল -পর্বত্যা। সে শুনিতে পাইল ! 

উ পারে অনেক ডাঁক ভাঁকে 'এক বুড়।। 

পার হবে আনিমাছে এক পাল মেড়া ॥ 

২য় সংখা 

মেড়। দেখে ছুই ভাই নায়ের খুলে দড়া . 

নৌকায় তুলিব তবে লিব এক মেড়া 
এত বলি দ্রতগতি তরণী লইয়ে। 

আনন্দ হইয়ে ছুহে চলিল বাছিয়ে ॥ 

বক্ষ দেখে ছুই ভাইয়ের উড়িল পরাণি 
ভেঁড়া দেখে ভয়ে কুলে না ধরে তরণী ॥ 

হর! বলে গড় করি দাদা নৌকা! ফিবা। 
মেড়া নয় বনবরা মানিবেক চির] ॥ 

শুনিয়ে আশ্বাস করি বলে দামুদর ৷ 

বরা নয় এই গুল! পর্বত্য! গাড়র ॥ 

এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল । 

নাকগুলা দেখি যেন ধুতুরার ফুল ॥ 
কর্ণ ষেন বটপজ 'শিজ নাহি কেন, 

ব্রাহ্মণ বলেন বাপু তবে বলি শুন ॥ 

বড় বড় শিক্গ ছিল বনে গেল খসে । 

লেজ হইল লাটাপাটা বনে যেয়ে এসে । 

বড় লোম বড় কান বড় নাসারন্ধ। 

পর্ধত্যা ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ, 

জন্মাবধি এইগুল। জঙ্গলিয়া ভেড়া । 

ন! উঠে গুয়ালে কু নাহি লয় দড়া । 

ছেনা পেন। ইহ'দের আছে অগণন : 

অরণ্যেতে অ'ছে আর আঠার কাহন : 

ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে ! 

আট নামে মুনসা আছে সর্বদ। রক্ষিতে ; 

হুদ] হীরা শুনে বলে তৃপ্ধ হোলাম শুনি । 

পারে যদি যাবে আগে কড়ি দেহ গনি ! 

অষ্ট পণ কড়ি দেহ রাজার দস্তরি ! 

পশ্চাতে ভেড়ার পালে দিব পার করি ! 

শুনি ছিজবর বলে শুন হদ। হীর]। 
দয়া করে ভেড়াগুলি দেহ পার করা । 

আশীর্বাদ লহ বাপু বাড় ধনে পুতে । 

নরিব্র ত্রীক্ষণ কড়ি কোথা পাঁব দিতে ॥ 

হীরা 1] বলে ও কথায় আমি নাহি কুচি 
কড়ি দিয়ে মার লাখি মাথা পেতে আছি ।' 



৬৩ বধ 

হদ| বলে নিবেদন শুন | গো | গোনাগ্ি। 

একটি গাড়র দেহ কড়ি যি নাই ॥ 

অভিমানী আছি আমি কুটুম্বের স্থানে 

খায় না ক বন্ধু বাদ্ধব মেড়ামাংস বিনে ! 

শুনিয়ে ঈষদ হাসি কহে কালুরায় । 
ভবানীর ভেড়া এই দিতে ন। জুয়ায় ॥ 

দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর কেন ভূল । 
পূজা] পাবে ভেড়। দিয়ে ভাড়াইয়ে চল ॥ ৩৩ 
প্রনর্বার বলে দ্বিজরূপে কালুরায় । 

তোরে দয়। করিবারে মোর মন ধায় ॥ 

বড়ই সন্তোষে মেড়া দেওয়া যুক্ত নয় : 

গাদা বলে চুপাইলে চুপ করে রয় ॥ 
পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়. 

খায় না ক কার খন্দ না কবে অপচয় ' 

ইঈসারায় চাদ। রাখে দেখায় কালুরায় । 

ইর্জিত করিতে চাঁদা চলিল ত্বরায় ॥ 
টটপ্ট চাঁদ। গিয়ে হীরার অঙ্গ চাটে ! 

স'টনি প্রত্যয় গেল পুষা মেড়। বটে । 

দখিয়ে আনন্দ দৌহে লাঁয়ের খুলে দড়া . 

এস এস ঠাকুব উঠায়ে লেহ মেড়া ! 

বকায় বাধিবে বলে করে নিল কাছি 
“হন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাচি; 

হদ1] বলে বাধ! পড়ে বাধিতে বকায়। 

হীর। বলে পচ! কাছি পাছে ছি'ড়ে যাঁয় ' 
সাফ দিয়ে উঠে মেড়া পড়ে তরণীতে ৷ 

টলমল করে তরি না পারে সাতে ॥ 

হীর] বলে হাক হাক হাকাও গোসাঞ্টী । 

ডুবাইবে তরিখান আর রক্ষা নাই ॥ 
বুড়াটি হাঁকিতে বকা বসে সারি সারি । 

তুই ভাই অন্তে বন্তে বহিতেছে তরি ॥ 

কূল দেখে মেড়াগুলা উঠে অঙ্গ ঝাড়্যা। 

লাফে লাফে উঠে কুলে নৌক। গেল বুড়্যা ॥ 
বান্ত হয়ে হীর। বলে হুদ দাদ হে। 
পাভে মূলে নৌ বুড়ে জল ছি'চে কে ॥ 

কালুরায়মঙ্গ ৮৫ 

বটপট দুটি.ভাই ঝড়ের পার। লাগে. 

হেথা বিপ্র চলে গেল কুদাইয়। বাঘে । 
জল ছিচে তরি লয়ে বাধিল খুটায়। 

মেড়া লয়ে ছুই ভাই ভ্রতগতি ধায় ॥ 

কাট খাঁচ। বনবাদাড় মানে নাই কিছু। 

দড়ি ধরে ছুই ভাই চলে পাছু পাছু ॥ 

গড় গড় গাড়র গিয়ে গড়ে পড়ে গায়। 

পর্ববত্য। মেড়ার সঙ্গে পরাণ বারায় ॥ 

দুই ধারে ধরি কাছি দুই ভাই ধায়। 
আপন আলয়ে গিয়ে প্রবেশে ত্বরায় ॥ 

গোয়ালে আগড় দিয়ে থামে বান্ধে কাছি। 

ধু'ঞা দিতে ধেধ্য হোল ধরেছিল মাছি ॥ 

মেড়। দেখি আনন্দিত হুইল পর্বত্যা। | 

ড়া খাবে বলে আনে ব্দরীর পাত ॥ 

চক্ষের শরমে চাঁদ। চিবায়ে ফেলায় । 

চিনে নাই বর্ধর বাঘে কি ঘাস খায় । 

শাটনির সবে গেল গাড়র দেখিতে ! 

হেমি প্রেমি ক্ষেমিকে লইয়ে গেল সাথে । 

মেড়া দেখে মেয়েগুল বলে আই আই। 

বনবর] বেধে কি এনেছে ছুটি ভাই ॥ 

হীরা বলে ওরে শালি হত্যা হয়ে মহ ' 

গড় কর গোবিন্দে গাঁড়র নাকি চিন । 

ভবানীর ভেড়া এই মোর ভাগ্যে ছিল: 

ভাবিনী বলেন ভাল ভাত খাবে চল ॥ 

ন্নান করি দুই ভাই বমিল ভোজনে । 

রায়ের মঙ্গলগান নিত্যানন্দ ভনে 18৪ ॥ 

ভোজনে বসিয়ে ছুহে ভাবে মনে মনে । 

নিমস্ত্রণ দিতে হবে বন্ধুবান্ধবগণে ॥ 

হদ। বলে শুন হীরা আমার বচন। 

খুড়ার নিকটে আগে করহ গমন ॥ 

কিবা যুক্তি বলে খুড়া যাহ তার ঠাঞ্ডি। 

পরামাণিক ছাড় কোন কার্য হবে নাই । 

এত বলি ভোজনাস্তে কল আচমন । 

শান এনে পাটনি জোগায় ততক্ষণ । 
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হুদা বলে শুন হীরা আমার বচন । 

গুবাক গণিয়ে লেহ সাড়ে পাঁচ পণ ॥ 

গুবাক গণিয়ে দিবি খুড়ার সদনে। 

বলিবি সকল কথ! বিনয় বচনে । 
এত শুনি হীরাধর গুবাক লইয়া । 

বাঁক! দামুর কাছে গেল তুরিত করিয়া । 

দ্বারে গিয়ে খুঁটি ধরে ঈীড়াইল হীর]। 

ঘন খন ডাকিতেছে খুড়া খুড়। কর্য। ॥ 

শুনে বুড়া ত্বর। করে আইল বাহিরে । 
প্রণতি করিল হীর। বাক দীমুদ্বে ॥ 

আশীর্বাদ করিয়ে বলয়ে দামুদর | 

ভাল আছ ভাইপে। রে বোন হীরাধর ॥ 

হীরা বলে শুন খুড়। মোর সমাচার । 
অভিমানী তল। কর্শে তুমি লেহ ভার। 

ঈষদ হাপিয়ে বলে বাক। দামুদর । 
ভাইপো পতুর] তুমি ভাবি নাই পর। 

মোর বাক্য রাখ যদি কর্মে দিব ভর ॥ 
জ্ঞাতিকুটম্বের বাপু দিতে হবে মান। 

পরামাণিকী পাঁচ মিকা পাচি একখান । 

ছু কর জুড়িয়ে বলে শুন বলি খুড়া। 

ক্ষমা দেহ খাওয়াইব গাড়রের মুড়া ॥ 
বনু দুঃখে আনিআছি পর্ধত্যা গাড়র। 

ঘ করে উঠিলে মেড়া ভেঙ্গে ফেলে ঘর ॥ 

বেশি দিন রাখিতে নারিব সেই মেড়া। 
শুয়ে আছে যেন এক কাঙ্গালের কুঁড়্যা ৷ 

দেহ দেহ ভাইপো রে কড়ি দেহ গন্য1। 

মগ্ন হোলাম ভাইপো! তোর মেড়ার কথা 
অন্য কেহ নহে তুই ভাইপো রে বেট!। 

মঠে মোকে দিবি [ তুই ] মধুকোশ ছুট] ॥ 
মধুকোশ ছুটা লাগি কেন করি জোর । 
ছ্ধ ম্যসের গর্ভবতী ছেউ খুড়ী তৌব ॥ 
সাধ করেছে মধুকোশে মহতের বি। 

হীরা? বলে হোক খুড়া হবে তার কি ॥ 

| ২য় সংখা 

মধুকোশ লাগি মোর কিবা বয়ে ষাবে। 

পর্বত্য। মেড়ার এড় এক কড়। হবে॥ 

মেড়ামাংস কে রাদ্ধিবে বল না উপায়। 

কালুবায়মঙ্গল বিজ নিত্যানন্দে কয় 1৫1৫1 

সর্বকথ। শেষ করি হীরাঁধর কয়। 
সামান্ত লোকের কার্ধ্য মেড়া রাদ্ধা নয় ॥ 

এমন শুনিয়ে বলে বাঁক] দামুদর । 

পূর্বের বাধনী ঘত গেছে ঘমঘর ॥ 

মীরপুব হইতে আন মাঁনিকীর মীকে। 
হীরা! বলে দে! অঙ্গ্যাট। দূর কর তাকে ॥ 
বুড়া বলে তবে আর কোথায় রান্ধনী । 

হীরাঁধর তখন বলিছে মনে গনি ॥ 

শুন খুড়া তোমারে কহিলাম কর জুড়ি। 

মেড়ামাংস উত্তম রাঁদ্ষিবে ছোট খুড়ী ॥ 

বুড়া বলে বল দেখি কি বলে তোর খুড়ী। 
আমি দি বলি তবে হবে পাঁড়াপাড়ি ॥ 
এত শুনি হীর1 বলে শুন ছোট খুড়ী। 

রাদ্ষিতে মেড়ার মাংস চল মোর বাড়ী ॥ 
শুনিয়ে পাটনি বলে বাকাইয়ে মুখ । 
বোল না রাষ্কার কথ! দিও না ক ছুংখ॥ 

তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা পড়ে রেশ 

দশি পেট্যা দিলে নাই স্থধুই এলাম কেন্দ্যা 
আবার ঘাইব আমি মাংস রাদ্ধিবারে। 

ওকথা বোল না যাও অন্যের গোচরে ॥ 
কর যুড়ে সবিনয়ে বলিতেছে হীর!। 

ক্ষম] দেহ খুড়ী এবার দিব শোরু ডুূর্যা ॥ 
চরণে ধরিয়ে বলে করাব সন্তোষ । 

মধুকোশ ছুটা দিব দূর কর রোষ॥ 
শুনিয়ে পাটনি বলে কড়ি দেহ গনি। 

আব এক কথ। বু বল দেখি শুনি ॥ 

পা মিলে পাটনি তথন মসলার কথ! কয়। 
মুসল! বিনে মাংস রান্ধ। মোর কার্ধ্য নয় ॥ 
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হীর1 বলে কি কি চাই মশলার সাজ। নান! দেশ হইতে সবে হইল উপনীত । 
সব এনে যোগাইব না করিব ব্যাজ দেখি হৃদ হীরা বড় হইল আনন্দিত ॥ 

শুনিয়ে পাটনি বলে শুন বাপু বলি। পদধোৌঁত জল আনি দিল লবাকারে। 
একে একে বেদ্ধে আন মসলার পুটলি ॥ 
চন্দনি লবঙ্গ আর এন শাদ। জিরা। 

চৌদ্দ ছটাক ওজনে বাদ্ধিবি তু কোর্যা ॥ 
তের তলা তেজপাত সওয়া! সের ধন্তা । 

অর্ধ সের মরিচ লইবি দান! চিন্তা! ॥ 

সের ভোর মউরি জাইত্রি ছয় মাসা। 
দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে ভূসা ॥ 

বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়]। 

জইত্রি কপূর এন পায়েসের লাগিয়। ॥ 
গরম মসলার সাজ ভিন্ন ভিন্ন বান্ধা। 

তবে ত স্থপক্ক হবে মেড়ামাংস রান্ধা ॥ 

হীরা বলে ওগো খুড়ী সকলি আনিব। 

দরিদ্র হয়েছি কিছু কিছু এনে দিব ॥ 

হেন [ কালে কহে 1 ভেকে বাঁকা দামুদর। 

ত্বরা করি যাঁও বাছা কণ্টক নগর ॥ 

গুবাক বাটিয়ে এম নগরে নগর ॥ 

আর ঘত আছে আমি দিব সবাকারে । 

জাতি গোত্র কুটুস্বের! যাবে বুধবারে ॥ 
গড় করি হীরা তখন হইল বিদায় । 

কণ্টক নগরে তখন ভ্রতগতি ঘায় ॥ 

দিগাস্বর দৌলই হয় জাতির প্রধান। 

গুবাক লইয়া হীরা গেল তার স্থান | 
প্রণাম করিয়ে হীর। গুবাক দিয়ে কয়। 

আপনি ব্টন করি দেহ মহাশয় ॥ 

পাঠাইল দামুখুড়া দিয়ে সমাচার | 
তোমারে দিয়েছে যত কুটুম্বের তার ॥ 
বুধবার দিনে ধাবে আমার ভবনে । 

কালুরায়মঙ্গল গান নিত্যানন্দ ভনে ॥ ৬'৬। 
এইরূপে নিমন্ত্রণ দিল ঘরে ঘরে । 

সকলে সাজিয়ে চলে হীরার মন্দিরে ॥ 

ই 

বলে আগে দেখি মেড় প] ধুইব পরে ॥ 
এত বলি সর্ব জন গাড়র দেখিল। 

মেড়া দেখি ছুই ভাইয়ের প্রশংস। করিল ॥ 

বাক! দামুদর বলে সভা বিদ্যমান । 
অন্ন খেয়ে ঘরে ঘাব নাহি লব মান ॥ 

এত বলি সবে মেলি পদধোৌত কৈল। 
পুকুরেতে গিয়ে কেহ পদ প্রখালিল ॥ 

একত্রে বসিয়ে বলে দিগাস্বর দোলই। 

সর্ধবদোষ ক্ষমিলাম মান্য লব নাই। 

সায় দিল সর্বজন হুরিষ অন্তর । 

মেড়ামাংস খেয়ে সবে পুরিব ওদর ॥ 

ক্ষৎক্ষুত্য। মুকুন্দ বলে খুল্ত কলা মুড়ি । 

নাড়ি ভূড়ি দিয়ে ঘণ্ট রা্ধাব এক হাড়ি ॥ 

দাঁমু বলে কিনে আন স্ৃত্যানিয়। হিঙ্গ। 
চুঞ্া চুঞা করিয়ে যে ভাজাইব লিজ ॥ 
করাব মাংসের [ঝোল ] মাংসের অন্থল। 

মাথাট। ভাঙ্গিয়ে দিবে অন্বলে সম্বল ॥ 

তুরিত করিয়ে আনে কামারে ভাকিয়ে। 

জন দশ বারে যাও মেড়াকে লইয়া! ॥ 

নদীজলে আন শীগ্রে স্নান করাইয়। | 

এত শুনি ব্যস্ত হোয়ে যুবক সকলে । 

ঠেলাঠেলি করে সবে আমি যাব্বলে ॥ 

গোয়ালেতে বাদ্ধা আছে গায়ে উড়ে মাছি 

চটপট করে তার খুলে আনে কাছি ॥ 

ছুই ধারে টানে কাছি ছজন ছজন। 

ভয় দেখাইতে বাঘ। লাফে ঘনে ঘন ॥ 

কাঁছি টেনে কেহ বলে আরে বাপ বাপ। 

পর্বত গাড়র বলে মারে এত লাফ ॥ 

কেহ বলে থাম খাম ঘণ্ট। দুই পরে। 

কামারের কোপেতে যাইবি ষমপুবে ॥ 
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কেহু বলে কত বল ধর রে গাড়র। 

সকল বিক্রম যাবে পেটের ভিতর ॥ 

টানাটানি এইবূপে গেল নদীধারে। 

ঝাপ দিয়ে পড়ে টাদ1 জলের উপরে ॥ 

কাছি ধরে টান দিয়ে বাথয়ে যতনে । 

মধা গাঙ্গে ষেতে চাদ] সবাঁকারে টানে ॥ 

দেখিয়ে মেড়ার বল বড় বড় বীর। 

ভয়েতে কাঁপিয়ে সবে হইল অস্থির ॥ 

ভীত দেখি বাঘ! তখন ম্মরি কালুরায়। 

লইতে প্রভুর পৃজ। উঠিল ভাঙ্গায়। 
কুলে উঠি বাঘা যখন অঞ্গ ঝাড়া দিল । 
বাঘার অঙ্গের জলে সকলে তিতিল ॥ 

কেহ বলে বড় গন্ধ মেড়ার গাত্রজল। 

কেহ বলে ভয় লাগে ত্বরা করে চল ॥ 

জঙ্গলিয়! ভেড়া পাছে জঙ্গলে পলায়। 

গঁফ নাড়ে ভাটার মত ছু চক্ষু ঘুরায় ॥ 

ছিজ নিত্যানন্দ বলে আর নাহি দেরি । 

মেড়াঁর হস্তে মরে সবে যাবে যমের পুরী ॥৭৭ 

ত্রিপদী 

চঞ্চল হইয়ে মেড়ারে লইয়ে 

উত্তরিল ধাওয়াধাই। 

হদ] হীরার পাশে বলে উদ্ধীভাষে 

কাট নৈলে রক্ষা নাই ॥ 

বার জনে টানে যেতে চাঁয় ধনে 

ঘন দেয় গঁফ লাড়া। 

দু চক্ষু ফিরায় 

ছি'ড়িবারে চায় দড়া ॥ 

সনের লাগিয়ে জলে ঝাপ দিয়ে 

যাইবারে মাঝখানে । 

ধরে এত বল বিধারিয়ে জল 

টেনে লয় বীর জনে ॥ 

দেখে মেড়ার রঙ কাঁপিতেছে তঙ্ 

ধরফড় করে বুক। « 

খন ঘন চায় 

[ য় সংখা 

স্নানের লাগিয়ে মেড়ারে লইয়ে 
পাইলাম জনমের ছুঃখ ॥ 

কর নাই দ্রেবি কাট ত্বর। করি 

খাইব মেড়ার মাথ।। 

খেয়ে ওর মাস পুরাইব আশ 

তবে ত ঘুচিব ব্যথা ॥ 

শুনি হীরা কয় কিছু নাই ভয় 
স্বভাবে জঙ্গল্য। মেড়া । 

জঙ্গলেতে বুলে না উঠে গোয়ালে 

কভু নাই লয় দড়া | 

দামুদর বুড়া দিয়ে হাতনাড়। 

বলিতেছে সবাকারে । 

হাড়কাট এনে পুতহ ফতনে 

উখাড়িতে নাহি পারে ॥ 

কেহ আনে কাট কেহু বলে কাট 

কেহ বা আনন্দে নাচে । 

কেহ দম্ক করে মেড়া ধরিবারে 

খুনাইতে নাহি কাছে ॥ 

কামারে ডাকিয়! মাল। চন্দন দিয়া 

খড়গ লইল হাতে । 

যেড়ার আকার দেখিয়ে কামার 

ভয়ে কাপিআছে চিতে ॥ 

দেখে বঙ্গভঙ্গ ফুলাইয়ে অঙ্গ 

থ' করে উঠিল টাঁদ।। 

নিত্যানন্দ কল় কাপিল হৃদয় 

সকলে পাগিল ধনা ॥ ৮1৮ 

| পয়ার 7 

লেজ ফিরাইয়ে চাদ নিজ মুত্তি ধরে। 
হুস্কারেতে বাঘ ভেকি লাগিল সবারে ॥ 

কোপভরে চাদ তখন চায় আড়ে আড়ে। 

লাফ দিযে পড়ে গিষে কাঁমারের ঘাড়ে ॥ 

কামারের ঘাড় ভেঙ্গে ধরে দামুদরে । 

ঘাড় মুড়ে একে একে মারে সবাকারে ॥ 



৬৩ বর্ষ | 

ভয় পেয়ে কেহ ত্রাসে পালাইয়ে ষায়। 
হুঙ্কার শুনিয়ে কেহ পড়ে মৃতপ্রায় ॥ 

কেহ পড়ে কেহ মরে কেহ মৃচ্ছ! যায়। 
রুদ্ধনশালেতে চাদ প্রবেশে ত্বরাম্ ॥ 

রান্ধনীর ঘাড় মুড়ে পুতিল উনানে। 

ঠেলে দিয়ে হেমিকে ক্ষেমিকে পাইল কোণে 

চিৎপাত করে চাঁদা চেপে উঠে বুকে। 

ঘ' ঘ। করিয়ে মুখ লাগাইল মুখে ॥ 
রমণীর আতুর দেখি চাদ] বাঘা হাসে। 

উঠে গিয়ে হেমির অঙ্গেতে অঙ্গ ঘসে ॥ 

আই আই মরি বলে হয়ে জড়াঁজড়ি। 

আতুর দেখিয়ে বাঘা চলে তাড়াতাড়ি । 

হদ! হীর! দুই ভাই গিয়েছিল জ্ললে। 
লাফ দিয়ে টাদা বাঘ উঠিলেক চালে ॥ 

হাত দিয়ে হদা তখন দেখায় হীরারে। 
চেয়ে দেখ বাঘ কেন চালের উপরে ॥ 

কি হইল কপালে বলি তুরিতে চলিল। 
নিজালয়ে আপি দোঁহে উপন্নীত হইল ॥ 

দেখিলেক যুথে যুখে পড়ে আছে মড়া। 
বাঘ হোয়ে চালেতে উঠেছে চাদ। মেড়। ॥ 

হুদ] বলে হায় হীর। কি কন্ম করিলাম । 

ঘিজের কথায় ভূলে স্ববান্ধব হারালাম ॥ 

মেড়া বলে বাঘ দিয়ে এত দশ। কৈল। 

এ সব প্রাণীর হত্য। তাহাকে লাগিল ॥ 

শিরে কর হানি কাদয়ে ছুই ভাই। 

হারাইলাম পুত্র কন্ত। বেঁচে কাজ নাই 

রন্ধনশালেতে গিয়ে প্রবেশ করিল । 

অবলার লাঞ্চন। দেখি কাদিতে লাগিল ॥ 

চাদ বাঘ মেড়ার বেশে করিল প্রমাদ। 

চাদ। বাঘে মারিয়ে ঘুচাব মনসাধ ॥ 
এত বলি ছুই ভাইয়ে হাতে লয়ে তাড়া। 

মার মীর বলিয়ে বাথারে দিল তাঁড়। ॥ 

লাফ দিয়ে চাদ বাঘ পড়িল ভূমিতে । 

কালুরায়মঙ্গল ৮৯ 

মার মার [ বলি ] দৌঁহে ধাইল পশ্চাঁতে 
কোথা পালাইয়ে যাবি শুন চাদ! বাঘ।। 

বড় স্থখে তুই মোর প্রাণে দিলি দাগা 
মানুষের রক্ত খেয়ে করিআছ ব্ল। 

মস্তকে মারিয়ে তাড়া দিব রনাতল ॥ 

এত বলি দুই ভাই দ্রুতগতি চলে। 

লাঁফ দিয়ে চাঁদ বাঘ! লুকায় জঙ্গলে ॥ 

হার বলে লুকাইলে রক্ষা নাহি তোর। 
তোমারে মারিলে মনছুঃখ ষায় মোর ॥ 

ন। হয় ভক্ষণ কর ছুই সহোদরে। 

নৈলে অনল জালি পড়াব তোমারে ॥ 

অগ্নিবাণ মারি বনে জালিল আগুন। 

জ্ঞাতি গোত্র শোকে প্রাণ জলিছে ছিগুণ। 

চারি ধারে জলে অগ্রি ধু ধু করিয়]। 
কালুরায়ে স্মরে বাঘা বিপদ দেখিয়া ॥ 

চাঁদার বিপদ দেখি দেব দক্ষিণরাঁয়। 

দ্বিজবেশ ধরি তখন চলিল ত্বরায় ॥ 

হুদা হীর]1 ছুই ভাই হাতে তাড়া লয়ে। 
জঙ্গলে আগুন দিয়ে আছে দ্াড়াইষে ॥ 

দূরে থাকি দ্বিজ বলে শুন হীরা হৃদ] । 
আশীর্বাদ লহ মোর রাখহ মধ্যাদা ॥ 

হীর। বলে তুমি নয় সেই পারের বুড়া । 
বাঘ দিয়ে বাগ তিরে গিয়েছিলে ভেঁড়্যা ॥ 

বাঁঘাবে পোড়াব আঙ্গ মারিব তোমারে । 

ব্রন্ম হত্যা পাতক লইয়ে যাব মোরে ॥ 

এত বলি ছুই ভাই তাড়া লয়ে হণতে। 

বাযুবেগে ধায় ছুহে দ্বিজেরে মারিতে ॥ 

হদ! হীরার ভয়ে রায় হল অস্তদ্ধান। 

ঝ'উবৃক্ষ পবেগিয়ে হইল অধিষ্ঠান ॥ 

উচ্চঃন্বরে ডাকিয়ে বলিছে কালুরায়। 

বাচিবে সকল মুত পৃূজহ আমায় ॥ 

হীরা বলে কোন দেব দেহ পবিচয়। 
ভগ্তম। দ্বিজের বাক্যে না হয় প্রত্যয় ॥ 



১০ সাহিত্য-পরিষং-পাত্রিকা 

এ বোল শুনিয়া তখন হীরাকে হুধায় । 
পরিচয় দিলাম আমি দেব কালুরায় ॥ 
শিবানীর আজ্ঞা সদ! করিতে রক্ষণ । 

ভবানীর বাঘের পাল বাখি অহুক্ষণ। 
পৃূজ। হেতু ছল করে বাঘে করে যেড়া। 

কি করিবে ধনধান। 

কি ছার জীবনে সখ । 

কার নাহি করি চুরি। 
যত দেখ ভাই বন্ধু। 

কালে ক'লে ষাঁবে সবে। 

আমি মুঢ় হীন জাতি। 

চিরদিন গেল ছুঃখে। 

তুমি যদি কর দয়] । 

তোমার.নিকটে মরি। 

তব বূপখানি দেখি । 

ধরণী লুটায়ে কাদে । 

দয়া ৫কল [ কালু ]রায়। 

২য় সংখা 

ঘিজবেশে তোমারে গিয়েছিলাম ভেড়া ॥ 

পরিচয় দিলাম তোরে শুন হুদা হীরা । 

জগতে রাখিব ধশ তোরে দয়া কর্য। ॥ 

আজ হতে দুঃখ যাবে হবে ধনবান্। 

নিত্যানন্দ বলে হীর। তুই ভাগ্যবান ॥৯।৯। 
তোটক ছন্দ । 

এখনি ত্যজিব প্রাণ ॥ 

লোকে না দেখাব মুখ ॥ 

কেন এত দাগাদাঁরি ॥ 

সকলি গুণের সিন্ধু ॥ 

জগতে কলঙ্ক বৰে ॥ 

নাহি জানি স্তৃতি ভক্তি ॥ 

বঞ্চিত হইলাম সুখে ॥ 

দীনে দেহ পদছায়। | 

অস্ভে পাব পদতরি ॥ 

সফল করিব আখি ॥ 

ধরিয়ে রায়ের পদে ॥ 

বিজ নিত্যানন্দে গায় ॥১০1১০। 

ছিজ হাতে ধর্য। 

শুন হীরাধর 

অনল নিভাও 

মোর পুজার তরে 

হদা হীর। শুনি 

এক লাফ দিয় 

আশ্বাস করিয়। 

হদ। হীর] লাগি 

চল ত্বরা কবে 

হীরার যস্ত্রণ। 
বাঘার উপরে 

হদ! হীরা দোৌছে 
হীঝীর আলে 
উঠিয়ে সকলে 

বলে এস সবে 

শুনিয়ে সকল 

বলে উঠ হীব 

মোর পৃজ। কর 

চাদারে বাচাও 

পাঠাইলাম তারে 

নিভায় আগ্ুনি 

গেল পালাইয়! 
চাদারে বুঝায়! 

বড় হুখভাগী 

হীরার মন্দিরে 
মনের বেদনা 

আরোহণ করে 

ভাসিলেন জোৌহে 

উপন্নীত হোয়ে 

বাঘ বাঘ বলে 

আনন্দ উৎসবে 

আনন্দ হইল 

দুর কর মনস্তাপ। 

নাহি রবে পাপতাপ ॥ 

তাঁর নাহি কোন দোষ । 

মিছে কেন কর রোষ ॥ 

ঠাদ। বাঘে কৈল রক্ষা । 

রায়ের কাছে দিল দেখা ॥ 

কহিছেন কালুরায় । 

হইআছি বরদায় ॥ 

মৃতগণে বাচাইব। 

আজ সব ঘুচাইব ॥ 

চলিলেন কালুরায়। 
পচতে চলিয়ে যাস ॥ 

মৃতগণে বীচীইল। 
হুদ] হীর] সাস্তাইল ॥ 

পূজা করি কালুরায়। 

দ্বিজ নিত্যানন্দ গায় ॥১১।১১। 



৬৩ বর্ষ] কালুরায়মঙ্গল ৯১ 

স্বৃত হুগ্ধ ক্ষীর ছান দিয়ে ফলমূল । 
পয়ার 

করিতে কালুরায়পূজা আনে ঝাউফুল। 

বাজে মঙ্গল বাঁজনা বে। অঙ্গন্তান আদি করি বগিল ব্রাহ্মণ । 
বাজে মঙ্গল বাজন। বে॥ দূর্ববাক্ষত মুখে করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
অতঃপর পুজিবারে রায়ের চরণ। কুলপুরোহিত পড়ে বেদের বিধান। 

নান! ভ্রব্য আনি সে করিল আয়োজন ॥ গায়েনেতে গাইতেছে সুললিত গান ॥ 

পূ্ণকস্ত বারি পুরি আরম্ভ করিল পূজা করি সর্বজনে দিল পুষ্পাঞ্জলি। 
আম্রশাখ। উপরে অখণ্ড নারিকল ॥ আওগন মিলি দিল শঙ্খ হুলাহুলি ॥ 

উপরে টাঙ্গায়ে [ দিল ] দিব্য ফুলঘর। পৃ্। করি সর্বলোক প্রসাদ লয়ে খায়। 
করিতে কালুর পূজ] হরিষ অন্তর ॥ হরিধ্বনি কর সবে পৃজা হুইল সায় ॥ 



বেথুন সোসাইটি-_ং 
প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

ধেখুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বৎসরের কার্যকলাপের কথ পূর্ব প্রবন্ধে বল! 

হুইয়াছে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা অন্তত 

হইতে লাগিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি বা এগশ্রিকালচার্যাল এগ হর্টিকালচাঁর্যাল 

সোসাইটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ পিদ্ধির জন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, 

পুরাতত্ব, প্রাচীনকালের বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ বিদ্যা, সংস্কৃত-আরবি-ফারসী ভাষা-সাহিত্য 

প্রভৃতি এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ছিল। দ্বিতীয় সভা 

বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিদ্যা, নৃতন নূতন শস্তের প্রচলন, উদ্যান রচন। প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
যাবৎ ভারতবাসীর মনে উৎসাহ উদ্দ্রেকে প্রজ্থাপী হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন 

একটি সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয় পড়িয়াছিল যেখানে ইংরেজ বাঙালী 

মনীষিগণের পক্ষে সমবেত হইয়া! দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, জীশিক্ষা, নারীজাতির 

উন্নতি, শিল্প-স্থাপত্য-শিক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সামগ্িক সমশ্তাবলীর আলোচনা- 

গবেষণ। কর। সম্ভবপর | এই সব বিষয়ের আলো চন] পূর্বোক্ত রূপ প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সম্ভব 

ছিল না। এইখানেই বেখুন সোসাইটির সার্থকতা । কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে 

সোদাইটির মাসিক অধিবেশন সমূহে বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বিষয়গুলির কোন-না-কোনিটা লইয়া 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, কখনও কখন? মৌখিক বক্তৃতাও দিতেন । 

প্রথম বাধিক অধিবেশনে নিদ্ধীরিত ছুইটি প্রস্তাব দ্বিতীয় বর্ষে কাধো পরিণত করা হয়। 

ইহার যধ্যে একটি-_-সভাপতির সঙ্গে অধ্যক্ষ-সভায় থাকিএবেন ছুই জন সহ-সভাপতি, 

তিন জন্ গ্রন্থ-স্ভাব সদ্য, একজন চদীস্ংগ্রাহক এবং একজন সম্পাদক । ছেদ 

প্রশ্তীব__সদশ্তগণ কর্তৃক দেয় ষাণ্পাসিক এক টাকা করিয়া টাদা অগ্রিম প্রদান। 

এ বৎসর শোসাইটির সদ্য ছিলেন একশত উনিশ জন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় 

বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সদশ্য শ্রেণীর অস্তভূক্ত হন। ভারতীয় সভাদের মধ্যে কলিকাতা 
ব্যতীত ঢাকা এবং অন্তান্ত অঞ্চলেরও বহু খযাাতনাম1 ব্যক্তিকে আমরা দেখিতে পাই। 

দ্বিতীয় বষের কার্ধযবিবরণের সারাংশ ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৪ দিবসীয় শহন্দু ইপ্টেলিজেন্সার' 

সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। বৎসর-মধ্যে বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে যে সব প্রবন্ধ পঠিত ও 

আলোচিত হয় তাহার একটি তালিকা হিন্দু 'ইণ্টেলিজেন্সার, ধিয়াছেন। এই তালিকায় প্রবন্ধ- 

সংখ্য। এগারটি। একটি পরবতী ফিরিস্তিতে* প্রবন্ধ-সংখ্যা পাই দশটি । ইহার কারণ আছে। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের উপবে ইংরেজী এবং বাংলায় প্রবন্ধ 

পাঁঠ করেন । মনে হয় 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার” ইহাকে ছুইটি প্রবন্ধ বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । 

[756 10686251058 ০1 416 136072716 00085111 101 15696585012 ০1 76৩9.609, 486০-০4/- 0০..96-. 



৬ বর্ষ] বেখুন সৌসাইটি-_২ ফি 

এই প্রবন্ধ খুবই তাতপর্য্যপূর্ণছিল। বাংল! প্রবন্ধটি সম্বন্ধে “সংবাদ প্রভাকরের' (১২ মার্চ 
৮৫৩) উক্তি এখানে উদ্ধত করি £ 

“বীটন সভার মাসিক ৈঠকে শ্রীধৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিগ্ভার গৌরব 
প্রতিভা] সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ববাংশে উত্তম 

হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন 
নাই, যে নকল মহাশয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 

সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন ।” 
উল্লিখিত দ্বিতীয় ফিরিস্তিতে আরও দুইটি রচনার উল্লেখ পাঁই। প্রথম বৎসরে এ দুইটি 

পঠিত হয় নাই দেখিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঁঠের পূর্বে এ ছুইটি পঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া! অনুমিত হয়। এই দুইটির লেখক যথাক্রমে কুষ্ণনগরের উমেশচন্ত্র 

দত্ত এবং মিঃ গ্রিসেমথোয়েইট | প্রবন্ধ দুইটি এট £ 4106 177০80106 96৮66 ০৫ 100008- 
(100 86 13191017221): আ)6]) ৪ 76 31001 18610081008 00 6108 (31150060020 

30018] 12099161010 ০01 6109 17505098600 1761595 01 30190:81% এবং £]0 07980 

98171701610 01 76৮1 লেখকসমেত অন্তান্ত রচনাগুলির এখানে নাযোলেখ করিতেছি £ 
1 8125 2.0 00০ 538105011014917511855 8100 15106196016 111 12120501910 200 

1351088115৩ 97 22001 15982 000171067 ড105989£02, 12111101008] 01 05 981180116 

0০০11586. 

3. 02 675 778061081 ০0210175500 ৮৪811656555 ০01 017৩ 1415061107৩165191১11 ১5 

[র. ড৮০০০:০স৮। 7080. 11, 4,৭ 210011091 01 010৩ 14 87110015, 

4, 5 8120. 6.1 0016৩ 14605259095 14150৮,-0০), ০০৫৮৪, ৮12: 080 0 0৮৩ 09:06:85 

01 58200150025 ; 2150, 00127009218012 ০1 0175 ৮০ 2258 03518101018 ০1 1005 410 12, 

00৩ 81001612% ০0: 0185510 2100 [115 1210189%81 02 00111607, 3:09 012 021951106 12৩ 

139051017, 

7, 02. 05 00120081805 22051109 ০1 0105 149 ০0£ [211100051010515 805 ৩৫061 

92006981010) চা) 256616190০5 (০ 1179 [১7117019165 ০ 108018]1 12901৩০ 8100 20০9180091 

৩0012807707 200 11৩11 1103091006 010 (07610101819 01 ৪. 18110121705 7381000 280 011617010181] 

317 0178€. 

৪, 02 €0008192 1101 73617551 200 005 125058591 ০1 11862008191 17 (12৩ 

৬3৫11800192 15178098555 057 738199০ ) 0200191)179617 ২০5, 

9, 020 35135911115 ৪220 89০15, 107 88000 73:09 011131300 1006. ৪ 

10. (012 005810% 05 11. 11200091110, 11108115150 05 €0৩ 10511010619 01 610৩ (1৩৩ 

০120, 

12, 00 ০5610 00172008120, ০5 0. 13. 0৮118510610 78105,1 

এই গ্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে, দেখা যাইতেছে, কর্নেল গুডউইন পাঠ করেন তিনটি । ইহার 

প্রত্যেকটিই তিনি নিজ ব্যয়ে চিত্রিত করেন। তৃতীয় প্রবন্ধ হুগলী নদীর উপর সেতু নিম্মীণ 

নম্পর্কে। উনবিংশ শতাব্পীর পঞ্চম দশক হইতে এই সম্পর্কে আলোচনা ও আন্দোলন 

বিশেষভাবে স্থরু হয়। শেষ পধ্যস্ত এই সেতু নিশ্মিত হইল সপ্তম দশকে | মিঃ কার্কপেট্রিক 

'সঙ্গীত” সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তৎসঙ্গে ক&সঙ্গীত করে "লী ক্লাব । বাঙালীর জীবন, 

সমাজ, শিক্ষা, পাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বিভিন্ন বিষয় লইয়' যে সোসাইটির সভ্যগণ ষথোচিত 



৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য। 

চিন্তা ও গবে্ষণ! করিতেন, উপরোক্ত প্রবন্ধ তালিক। হইতে তাহা বেশ বুঝ! যাইতেছে । 

মানিক অধিবেশনে পঠিত এ সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ হইতে বাছাই করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের 
কথ! হয় প্রথম বর্ষেই। দ্বিতীয় বর্ষে সোসাইটি এইক্প পুম্তক প্রকাশ কর! স্থির করে। বেখুন 

সোসাইটি অবেলম্বে শিক্ষিত যুবজনের একটি মিলন-ক্ষেত্র হুইয়! উঠিল। ইছার মাদিক 
সভাগুলিতে 'প্রবন্ধসমূহ যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হইত। সাধারণ মানিক সভ! বাদে 
অতিরিক্ত বিশেষ সভাও হুইত। প্রায় সকল সভায়ই শ্রোতা ও সদশ্যের! সাগ্রহে বক্তৃতা 

স্ুনিতেন, কেহ কেহ আলোচনায়ও যোগ দিতেন । এতাদৃশ আলোচনাদ্দির ফলে শিক্ষিত জনের . 
জ্ঞানস্পৃহা যে ক্রমশঃ বাঁড়িতেছিল তাহারও প্রমাঁপ পাওয়া ষায়। ছিতীয় বাধষিক বিবরণে 

একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নি্মকূপ উল্লিখিত হইছে £ 
41792081101 111 65391305 ৪8০ 0£ 1286155৪0৫1 0810 01217 80012191181 11811 

10 306০60 ০:16, 850 07 20 1068118 1115 17108 2100026810৮ 18115 80 19138 89 0106 

10028] 17910105 8100 01501011195 11101 ৪1 111861)8181)17 00111160650. চা1৮0 218 10006 

0821106170৩ £2117 ৪0101550117 [10015. 

£761705 ঠ205 ঠ1680 10110026812105 ০01 21] 32136850265 08৪10121860 ০ 10:18 10০৩ 

৫1108050 0198569 11000 1081:1001080179 0017080% 101) 58011 01767) 280. ০0 11810851900 

00620 & 689৩ 1০1 12015110981 81007. 12270152 0025515,,, 

*পু15 ৪৪ 05 16801115 10701155 10100 5255681602৩ 10212181011 ০01 10৩ 

5০০1665, 8120 01010 1095 1006 10851010986 91510 01 12 105 01061810125 81120 165 1001208- 

61012 117 10606101992, 1851. 

অর্থাৎ, ভারতীয় সমাঞ্জের বর্তমান অবস্থায় স্কল-কলেজ দ্বার1 যুবজনের শিক্ষ। অদ্েক 

মাত্র সম্পন্প হইতে পাঁরে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা 

একাস্ত আবশ্তক। মানসিক ও টৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত 
হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একযোগে নিজেদের সমস্যাবলী আলোচনায় রত হুইতে পারেন । আর 

এই উদ্দেশ্টেই ১৮৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে এই সোসাইটি সংস্থাপিত হইয়াছিল । 

সোসাইটির ছিতীয় বাষিক অধিবেশন হয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৫৪। সোসাইটির গ্রতিষ্ঠাত 
ও প্রথম সভাপতি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এ বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার প্রতি 
কুতজ্ঞতাস্চক নিয়ের প্রস্তাবটি সভা গ্রহণ করেন : 

০111786 (113 দা8:121656 80/:110710561761565 ০01 611৩ 8০০15 &:৩ 00৩ 6০ 102, 810286) 

€০01 6115 0551 1295159% 6916610 057 10100 318 00৩ 0215110 8100 6181৩ ০01 €06 21092680102, 

8110 (10৩ ড৪108101৩ ৪5:51058 76110671506. €0 16 25 10221) 8021218507৩ ৮০ 56 75818 01 

19 6518661109,1+ * 

নিয়লিখিত সদন্যগণকে লইয়া! অধ্যক্ষ-সভ। গঠিত হয় £ 

হুজসন প্রাট _-সভাপতি 

লেঃ-কনেল এইচ. গুডউইন ) পি 
এ (& সহ-সভাপতি ডাঃ স্ু্ধ্যকুমীর গুডিব চক্রবর্তী রি 

বামচন্দ্র মিত্র --সম্পার্ঘক 

” 276 2576% 19/67/7606, 2310 15258: 1854, 
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এইচ. উড়ে 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর | খপ, সদ্ক্ক 

প্যারীঠাদ মিত্র 

হরমোহন চট্টোপাধায় _টাদা-সংগ্রাহক 

র্ 

সোসাইটির তৃতীয় বর্ষে সদন্ত-সংখা। দাড়ায় ২০৪। ইহার মধ্যে ৮৮ জন নূতন সদস্য । 
এ বৎসরের কাধ্যকলাপ খুবই গুকুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মাগিক অধিব্খেনে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ 

পঠিত হয় এবং বিশেষ বক্তৃত প্রদত্ত হয়, ধাহার ফল হইয়ীছিল সুদূরপ্রসারী । আমর। ক্রমে 

তাহ! দেখিতে পাইব। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মভাঁপতি ভাঃ মৌএট সোসাইটির 

কাধ্য হইতে অবপর গ্রহণ করেন বলিয়াছি। এই সময়ে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি 

স্বাস্থ্যলাভার্থে এপ্রিল মাপের প্রথমে বিলাতযাত্রা করেন। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত] গ্রদর্শনের 

জন্য সোসাইটির পক্ষে ৩০শে মার্চ ১৮৫৪ তারিখে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। 

মোসাইটি তাঁহাকে একখানি মানপত্র এবং স্মারক-ম্বরূপ একটি মুন্দর দোয়াতদানি অর্পণ 

করেন। ডাঃ মৌএট সময়োচিত জবাব দিয়! সদশ্তগণের নিকট হুইতে বিদায় লন। এ 
বৎসরে সোলাইটির প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক (70505906190) প্রকাশিত হইল । এবারে বিভিন্ন 

বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ দশটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সদশ্যগণ মৌংসাহে 

আলোচনায় পূর্বববৎ যথারীতি যোগদান করিলেন । পঠিত প্রবন্ধপমৃহ এই : 
50,102 685 ০1061 01 8511591.-737 391১০০0 0০9199 0০11013061 9098০. 

2, 02 €%0০ 29005791081 70025086101] 01 (05 06০15 01 12118.--857 105. 9, €5, 

01700610805, 

3,020 05 ৪89100059 21511098001)5,--05 102. 2, ০৪৫, 

4. 010 51101800192 20120861010 110 7319581.--835 105 ২৩৬, 1481 301191110৩5, 

5. 0 €05০ 891:০9০7 ০1 11108501151] 2:৮8 ২0010702910 ৪০৪৩, 

6 & 7. 0 8৩ 10০76: ৪00 £69190911911)11165 06 11705710055 জ101) 8190181 

15065151706 €0 60৩ 02655 6175 60208150 10901569 ০৩ 6০ (11611 0০09136757.--135 8809 

009171052: 56111 81 ৯০০. 

৪, 04 002৩2910980. -735 102. 7. 2 0156100দা, ৮ 

9. 020 6৩ 01061103081] 5060 ০1 72160610115 ৮016 2011058 01 1410:0-17181188 

0:9665569.--77 [ং। 91521118£, 7199. 

10. 021 6705 1878 01 00101101181) ৪৭ 801108016 (0 (115 196০1216 01 11019, 737 

102 নি 021080 00555:8,1?* 

মীসিক অধিবেশনে উপরোক্ত প্রবন্ধপমূহ পাঠ ও আলোচন1 বাদে আরও কিছু কিছু কাঞ্জ 
ইইয়াছিল। মিঃ জেম্স হিউম ছুই বার সেক্সপীয়রের “মার্চেন্ট অফ. ভেনিল” হইতে 
ংশবিশেষ পাঠ করিয়। সদশ্যবর্গের চিত্তবিনোদন করেন। সোসাইটির মহ-সভাপতি কনেল 

গুভউইন ২র মার্চ, ১৮৫৪ তারিখে সোৌলাইটিতে “ 00100 ০1 30187599, [7009867 8 

* [6 7087051 1281107% 0 18066 0085866. 1910 05821 1855. 

৬ 
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&7৮” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় গুডউইন কলিকাতায় বিজ্ঞানসম্মত 

উপায়ে চার ও কারুশিল্পাদি শিক্ষার একাস্ত আবশ্যকতা গ্রতিপাদন করিয়াছিলেন । ইহাতেই 

তিনি ক্ষাস্ত হন নাই। উক্ত বক্তৃতায় এই উদ্দেস্টে বিষ্যালয় স্থাপনের নিষিত্ব একটি সোসাইটি 
স্থাপনের কাধ্যকরী প্রস্তাবও করিলেন। গুডউইনের এবদ্িধ সাধু প্রস্তাবে সোসাইটির 

কয়েকঙ্জন সদস্য অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে একটি স্বতস্থ সভা স্থাপন করেন । ইহার 

নাম দেওয়। হইল-_9০09018% 107 1019 1১109100101] 01170008611] 47৮৮1 কনেল 

গুডউইন ম্বয়ং হইলেন ইহার সভ!পত্তি, এবং সম্পাদক হন ছুই জন__বেথুন সোসাইটির 
তৎকালীন সভাপতি হজন প্রাট ও বাজেন্দ্রলাল মিত্র । সম্পাদকছয়ের স্বাক্ষরে ৬ই এপ্রিল 

১৮৫৪ দিবস প্রশ্তাবিত বিষ্যালয়ের একখানি উদ্দেশ্টপত্র প্রচারিত হয়। কয়েক মাস অবিরাম 

ষ্টার ফলে উক্ত মোসাইটি পরবর্তী ১৬ই আগস্ট (১৮৫৪) শিল্পবিদ্য'লয় প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

এই বিদ্য।লয়ই পরে 'গবন্মমেন্ট স্কুল অফ. আট” এবং বর্তমানে সরকারী আর্ট-কলেজে,পরিণত 

হইয়াছে। 

বেখন সোপাইটির তৃভীয় ধসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়--প্রবদ্ধ-পুস্তক বা 
“উ্রানজ্যাকৃশন্স” প্রকাশ । বাৎমরিক সভায় বাজেন্্রলাল মিশ্র প্রস্তাব করিলেন যে, এই 

পুণ্তক মুদ্রণের ব্যয় সংঞুলান করিতে হইলে সোসাইটির আয় বাড়ানে। আবশ্যক, এহেতু 

সদশ্যদের চাদ] ছুই টাক] হইতে চারি টাকায় বদ্ধিত কর। হউক। এই প্রত্জাব লইয়া বিশেষ 

আলোচন। হয়। মিঃ এইচ. এন. গ্রাণ্ট বলেন যে, ছীত্র-সদল্যদের চাদ] বুদ্ধি করা সম্ভব হইবে 

ন1। সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং এই দিনকার সভাঁপত্তি কর্মেল গুডউইন প্রবন্ধ-পুস্তকের 

বঙ্গাজবাদ প্রকাশের কথা উত্থাপন করিলেন। ইহাঁও কিস্ধ বিশ্যে বায়সাপেক্ষ | প্রবন্ধ- 

পুস্তক সম্পকিত এই সকল বিষয়ের আলোচন। সোসাইটির পরবস্তাঁ অধিবেশন পধ্যস্ত স্থগিত 
রাখা হইল। 

সোপাইটির সভাপতি হজ সন প্রাট সরকারী কম্মৌপলক্ষে কলিকাতা হইতে অন্থন্র চলিয়। 
যাইতে বাধ্য হন। সভ1 তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত! জানাইয়। একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 
প্রাট পত্র মারফত সোমাইটিকে পরবন্তী অধ্যক্ষ-সভার সদশ্যদের একটি তালিক করিয়। পাঠান 
এবং অনুরোধ করেন যে, সভা এরূপে গঠিত হইলে উহার কায হ্ষ্ঠব্ূপে পরিচালিত 
হইবে। তদনুমারে ১৮৫৫ সনের জন্য সোনাইটির অধ্যক্ষ-সভ] নিন্পবূপ নির্ধারিত হইল : 

কনেল এইচ. গুডউইন --সভাপতি 

লেফটেনাণ্ট ডব.লিউ. এন. লীস 

হরিম়োহন মেন 

এইচ. উড়ো 

পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর _গ্রস্থ-মভার অধ্যক্ষ 

প্যারীচাদ মিত্র 

রামচন্দ্র মিত্র --সম্পাদক ও চীদা-সংগ্রাহক 

ৃ _ সহ-সভাপতি 
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সভাপতি প্রাট ইতিপূর্ববেই অন্তর গমন করায় সহ-সভাপতি গ্রভডউইন বাৎসরিক সভায় 

পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি-রূপে তিনি সগ্ৎসবের কার্্যাবলীর উল্লেখ করিম্না একটি 

চমৎকার সারগর্ভ ভ।ষণ দিলেন। সোমাইটির কৃত-কশ্মের মাফশ্োর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 

প্রথমেই বলেন £ 

"90108186918 605 8০০16 ০ 18 10015896 ০1 ৮৩৪10) 201 01 51163 800. 

29105 60: ০1 096 ৪ 20855 81281] 09:0101 61101055115 00 10 010548,00 01316155 01 111815 

81118015 2110 110161160185117 100117060. 21710719613 &17109091£ 0281 50111009 26162611172 

019 20010 আ:5. 12510511116650. 08190150181) 9 616 5515 01 17789 00, 8৮122198- 

61115106111 0120 91005850815 (0 18155 6175 91200817০01 ০81 0০005, ৪৫105 0০ 611৩ 

12021021062 010 8126 58551 110 05 5681000210৩] 15100515076 5120 (7700, 

£ 6 19 ৪080৮ ৮71)101) 0802206 196 061001৩0, 8150 20081] ৪, 5110 01 ৮1৪ [111169 11) 

13101) দা 1159. (119 10610 815 01016. 11 ৩৪117551 8120. 101013 11010500005 110 5৮118 1116 

510051681৩, 5৮158 057 55612 00 0০, 0055 00 1 10 07151710151, ০ 009106611 

212 106 01201110৩ 01 81207 ৪811))60%, 01 6175 ৪131)1910 1918101০06৪ 1157 01500910, 

1165 91৮6 0690 1260 06 চ]] 01 01705150611 1191919 1016 21787 00210% 02960 200০ 

0৩ 0:080 1231) 01 095. 

গুডউইন অতঃপর বলেন যে. সদস্তদের সাহিতা-চচ্চার প্রেরণ। অত্যধিক বাড়িয়। 

গিয়াছে, পুস্তকসমৃূহও অধিক সংখ্যায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়। অল্প মুপ্যে পাওম! যাইতেছে। 

এখন মুদ্রিত পুস্তক-তাঁলিকাঁয় আলমারার তাক ভরিয়৷ ধায়, ত্রিশ বৎমর পূর্বে পুস্তকও এত 

পাঁওয়! যাইত না । এই বৎসরে স্বীশিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন ও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। 

এ বিষয়ে শ্রীষ্টান মিশনরীর। অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাংলার নারীজাতির অবস্থা! সম্বন্ধে কৈলাস- 

চন্দ্র বহ্থু একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি গুডউইন স্ীশিক্ষ। প্রসঙ্গে এই 

প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলেন। এ বতপবরে যে প্রেদিডে্সী কলেজ ও একটি শিবিল 

ইঞ্িশীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োঙ্জনে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়, সগাপতি এ 

বিষয়টির উল্লেখ করিতে ও ভুলেন নাই। এই বৎসরের তৃতীয় নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পবিদ্যালয়। 
গুডউইন স্বয়ং ইহার উদ্যোগী; এই বেখুন পোসাইটির একটি অধধিবেশনেই ইহার বীজ উপ্ন 

হইয়াছিল, এ কথা বগিয়া তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেন। তাহার নিজের কথায়-- 

£]8 16 1100 0 10)00600 01 001)78001186101) 1086 079 (0010%6101) ০1 6119 9011001 

7180 169 01101 16010 60659 আচো|এ 9৮ তিনি এইকপ জনঠিতকৰ মোমাইটির উন্নতির 

নিমিত্ত বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট যখোচিত সাহাষ্য এবং সহারত। খাচ্কা করিলেন £ 

তিনি বলেন,_ 
10৩10 5৮011 21৩ 625 25501921000 5000 1115 101161 815715915 01 50116 01 06 

55৪10190111 0856 5০8. 1310101885৩ 06021181 16151251100 ৮০ 0112 5001065, 11960 ] 

2165 1018 01811378012 810126 17616 79:556126 1023150)6 7 111 896 60৩ 13019900511 

51015051001 5০২ 01018] ০০-০6180$012 8130. 58100851305 0115 10 70101 0112 

10665:586) 200 10:57810 (0৩ 01016005501 65 9০০16 900 20 50110 10 7001 17162768 ? 

7 1551] 5801৩ 1 5211, 2100 [ £181618117 ৪01:00৮71505৩ 0086, 1)0৮০৬61 111101] ৩ 1118 

77061367000 1712/71:01% 0710 17055 0026166) 19100 181555815 1855. 
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8111৩) ০0: 10 জ17865561 8000698 0127 50:89 10189 105 ০:05115৫5 16 15 051 0০0 
7120 10158568 (12610) 8110 10৩ 8102৩ 7120 £2565 1215 11101693651? ? 

এই ভাষণে সভাপতি গুরডউইন প্রাক্তন সভাপতি হজ জন প্রাট, অধ্যক্ষ-সভার সদশ্যবর্গ 

এবং সম্পাক রামচন্দ্র মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। সম্পাদক মিত্র মহাশয়ের 

কর্মকুশলতার উল্লেখ করিয়৷ তিনি বলেন যে, তাহার দ্বারা সোসাইটির উন্নতি হইবে এই 

আশ! তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছেন । 

৮১০. 

বাৎসরিক অধিবেশনের পর হইতে সোসাইটি নৃতন বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বৎসরের 
অধ্যক্ষ-সভার কথ আমরা একটু আগেই জানিয়া লইয়াছি। সদস্য-সংখ্যা বদ্ধিত হুইয়া 

ধাড়াইল ছুই শত একাশী জনে। কলিকাতা এবং মফস্থলের বিদগ্ধ ব্যক্তিবা। অধিক সংখ্যায় 

ইহার সদন্ত হইলেন। নূতন সদস্য হন তেষটি জন। এবারকার বিবরণে একটি কথার উপর 
জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালীদের সম্পর্কে অপবাদ-_স্কুল বা কলেজী শিক্ষ! সমাপনের পর 

তাহার! আর লেখাপড়ার ধার ধারেন না। বেখুন সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানে যে আলোচনা- 

গবেষণার স্থযোগ করিয়৷ দেওয়! হইতেছিল তাহাতে যুবকগণ নিত্য নৃতন জ্ঞানার্জনে উদ্গ্রীব 
হন। এ বৎসরে নিয়লিখিত বিষয়সমূহের উপর প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচন] চলে : 

1], 08 005 1959 ০01 70110 76816 8৪ 9001108101৩ ৮০ (25 76০0101 ০: 111019, 

10826 2100, 05 101. তৈ, 006556:9. 

2. 02 2210£115)0 29000811912 50 93611591, 12846 136, 03 68৩ 2০৭ 1481 173610811 10৩, 

3. 1.68011958 12010 91196510581) 05 ৮0৩ 7২55৭]. 21, 93611618, 

4. 02 & 70160 101 €135 $000:19019 61012 01 ৪ 90016501478 8120. 90161 09 11? 

19610£51, ০5 0৮০1, হর, (৮০০৫1, 

5, 020 015 11297092651105 ০1 10107810581 1100%16055 11 25151612506 6০010881181, 

60800810119 ৩10০*,১107 7381000 ৭ 01011112151 7308৩, 

6. 01 771500০ ড৬/০921819 ৪৪ ৪. 115 800 ৪ 100, 07 739০০০ 0110. 01081501 

১৪৪116। 

7. 00 21181 07 7101:5, 97 ড/, 5101১862101, 7250, 

৪, 01 05 চ২6-7118111885 ০1 1731110090০ ড/100দ৪ 11 7311581০107 38100০0 ?:818111. 

৪০21 10821, 

8, 02 70178:0 7175 0৮০91005251 01 7625, 9 ৮06 35৬, 0, [নু 4, 10811,1 

পূর্বব পূর্ব বারের মত এ বংসরও প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
আলোচিত হয়; সোসাইটির সদস্যগণ সাগ্রহে এই সকল আলোচনায় যোগ দিতেন । উল্লিখিত 

বিষয়গুলির অন্ততঃ একটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্ঠক। কর্নেল গুডউইন তাহার 
প্রবন্ধে বঙ্গদেশে একটি শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদ, স্থাপনের বিষয় আলোচন। করেন; কারুশিল্প, 

স্থাপত্য, ভান্কধ্য সমুদয়ই ইহার অন্তভুক্ত। সভার উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি এবং নিয়মাৰলীসহ 

»77%6 2065%:021] 47278276078 47080 22859//5. 7 81208 18, 1856, 

ণ ৷ 
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একটি পরিকল্পনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই পরিকল্পনাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত 
হুয়। প্রস্তাবিত সভার মুখ্য উদ্দেশ্ত দেখিতেছি : 

50 8155 800 17000186 800 ৪7 86970860 012908102, 60 10881%5 60 &718610 800. 90916128190 

0:90610৩ 800 9200015 : 10 010000৩ 606 1706619000786 01 60089 900196168 2100 1010015100818 

01 81720790 ছ1শদ৪ (2) 606 00181586100 01 &% 8100 9016009) 7082 10. [10015 877৫ 

81885176106, 100 006 820062967 / 60 006810 & 10016 89067%] 906906190, 60 609 01))9018৪ ০? 

426 800. 30187109। 800 & 29000561018 01970581286898 01 5 7000110 86100 চ1)101) 1001090 

6061: 0:0£968,1 

দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং অনুসন্ধানে নিয়মিতভাবে নির্দেশ ও প্রেরণ! 

দন, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে এ উদ্দেশ্রে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির সঙ্গে ষোগসাধন, 

শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাধারণের উৎসাহের উত্দ্রেক এবং ইহার উন্নতির পথে ঘে-সব 

বাধা আছে তাহ! বিদূরণ কল্পে উক্ত সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন কনেল গুডউইন। এই 
মূল উদ্দেশ্ঠ সাধনে নিমিত্ত তিনি আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক উপায়ের কথা৷ বলেন, যথ।--. 

১ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত বন্তৃতাঁদানের ব্যবস্থা, ২ শিল্পীদের তৈরী 

শিল্পকম্ম, মডেল প্রভৃতির প্রদর্শনী, ৩ শিল্পীদের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রন, ৪ শিল্পবিষয়ক, 
পুস্তক-পুস্তিক! প্রকাঁশ, ৫ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ৬ চিত্র ও মডেলের একটি মিউজিয়াম 

এবং ৭ কলিকাতা ও অন্তান্য স্থানের শিল্প-বিগ্ভালয়সমূহের উন্নতি-প্রয্ান। এই সভার 

নিয়মাবলী, অধ্যক্ষ-সভা গঠন প্রভৃতি সন্বন্ধেও ইহাতে নির্দেশ রহিয়াছে । 'গুডউইনের 

প্রস্তাবিত ব্যাপকতর সভ। হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কলিকাতায় মিউজিয়াম, 

চিত্রশাল! গ্রভৃতি ইহার পরে, ষষ্ট ও সপ্তম দশকে স্থাপিত হুইয়াছে। 

প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতিরেকে মাঝে মাঝে বক্তৃতাদান এবং সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটকসমূহ 
হইতে অংশবিশেষ পাঠেরও আয়োজন কণা হইত। এ বৎসর “রন্দরেণ্ড মিঃ বেমিউ 

সেক্সপীয়ার হইতে অনেক অংশ পাঠ করিয়৷ সভ্যদ্ের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। সভার 

আলোচা বিষয়গুলি এত হিতকর বিবেচিত হয় যে, পাত্রী মন্ক্রিক ছুইখানি পত্রে 

এ সমুদয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের অচ্ুরোধ জানান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজে দশ টাকা 

সোসাইটিকে দান করেন। সোসাইটি-কতৃপক্ষ উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না৷ হইলে একার 

হাত দিতে অপারগ, তাহাকে এইরূপ জানাইলেন; তাহাদের ভাণ্ডার হইতে এজন্য 
ব্যয় করিবার মত অর্থ তখন ছিল না। সোদাইটি অবশ্য এ বৎসরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পুত্তক 
প্রকাশ করিলেন। এ পুস্তকখানিতে ডাঃ নর্ম্যান চেভার্স এবং নবীনকষ্ণ বস্থর প্রবন্ধ স্থান 

পাইয়াছিল। 

সোসাইটির অনুরোধক্রমে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার নিজ নিজ 

90180610709 ০৫ 139090:09৮ ইহাকে দান করেন। কলিকাতাস্থ এগ্রিকালচারাল এগ 

হর্টিকালচারাল সোলাইটি হইতেও রিপোর্টসমৃহ পাওয়া যায়। এজন্য সভা-কতপক্ষ 
তাহাদের আস্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। 

সোদাইটির বাৎসরিক ভার অধিবেশন হইল ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৬ তারিখে । এইদিনে 
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বাধিক কার্যবিবরণী বথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল। কয়েকটি প্রস্তাবে বৈষয়িক কার্যাঁদি 

সম্বন্ধে পিদ্ধান্ত করা হয়। মোগাইটি এবারে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

নূতন বরের জন্য অধ্যক্ষ-সভ! গঠিত হইল এই সকল মনীষীকে লইয়া! £ 
কর্নেল এইচ. গুভউইন--সতাপতি 

ডাঃ বেডফোর্ড 
--সহু-সভাপতি 

রাধানাথ শিকদার 

'ব.লিউ, গর্ডন ইয়ং 

কিশোরীচাদ মিত্র - গ্রস্থ-সভার অধ্যক্ষ 

পার্রী জেম্ন লঙ 

হরমোহন চট্টোপাধ্যায়--টাদা-সংগ্রাহক 
রামচন্দ্র মিত্র--সম্পাদক 

কর্নেল গুডউইন সভাপতিরূপে এবারেও একটি মনোজ্ঞ সারগর্ত ভাষণ দেন। পূর্বের 

স্তায় এই ভাষণটিতেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ গুকুত্ব আরোপ করেন এবং সদম্যগণাকে 

এ বিষয়ে অবহিত হইতে অন্থরোধ জানান । 



বাঙ্গাল ভাষায় বিগ্যাস্বন্দর কাব্য 
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )* 

৯। চোর ধরা 

€ঘে) জ্ন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্ার বিলাপ ও কোটালকে অনুনয় 

স্থন্দর কোটালের হাতে ধর! পড়িয়া গেলে বিভিন্ন বাক্তির মনে ষে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে বিচ্যা, রাণী, মালিনী ও পুরবাদিনীগণই প্রধান। আমর! সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে 
আলোচন] করিতেছি । 

গোবিন্দদাসের বিদ্যা, স্বন্দরের বন্ধনের পর কোটালের পায়ে ধরিয়া শুন্দরকে ছাড়িয়। 

দিতে অনুনয় করিয়াছেন । তিনি মণি মুক্তা যত আছে, তাহা দিতে চাহিলেন ও ধর্মের 
দোহাই দিয়া, সংসারের অনিতাতার উল্লেখ করিয় কোটালকে অনহরোধ করিলেন । কোটালের 

ইহাতে সমবেদন1 হইল। দে বলিল-__ 
“এহেন স্থন্দর বর রূপে গুণে মনোহর তুমি নৃপনন্দিনী তাহে কি বলিব বাণী 

কোঁন হেতু করিলেক চুরি। পরিণামে জানিবা সকল । 
শুন বৃহিনী মন দিয়া চুরি করি কৈলবিয়া আমার মনেতে আছে যাইব রাজার কাছে 

তেই হইল সভার বৈরী ॥ বুঝায়ে বলিব নৃপবর ॥* 

ইহার পর বিদ্যার বিলাপে বিচলিত হইয়! কোটালের হর্ষে বিষাদ হইল। 

"বিচ্চার বিলাপে কোটাল হরিষে বিষাদ। ভূমিতে লোটায়ে বিছ্য! ধরে তার পায়। 

হরি হরি কিব| বিধি কল পরমাদ ॥ কোটাল বলে হরি হরি কি হবে উপায় ॥” 

কষ্খরামের কোটালের প্রাণে দয়ামায় নাই । কৃষ্ণরামের বিছ্া কোটালকে ভাই 

বলিয়! সম্বোধন করিয়া ৪ তাহার কোন সহান্ুভৃতি পান নাই। বিদ্যা ভগিনীর অন্ঠরোধ 

রক্ষা কপিতে বলিলে-_- |] 

“শুনিয়। কোটাল কোপে ঘন হাত দেয় গোপে 

বলে শুন রাজার কুমারি । 

চোর ধর। গেল মাত্র রাজারে কহিল পাত্র 

কেমনে ছাড়িয়া! দিতে পারি ॥৮ 

* এই দীর্ঘ গ্রবন্ধের উপসংহার বত'মান সংখ্যাতেই করিতে হইতেছে। পরে অন্যত্র এই অংশের বিশেষ বিশেষ 

প্রসঙ্গগুলির পৃথক্ ভাবে আলোচন। করিবার ইচ্ছা! রহিল। এই ক্রেটির জন্ত পাঠকগণের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা 

করিতেছি ।-লেখক র 
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ইহার পর সে বলিল-__- 
"অতি অপস্ভব কথা, মোর নহে দশ মাথা, 

কপাল ধেয়াও রূপবতী ॥” 

গোবিন্দদাপের ন্যায় বলরামের কোটালকে আমরা কতকট] সহীহ্ুভূতিসম্পন্ন দেখিতে 
পাই। কোটালগণ যখন স্থন্দরকে ধবিয়। প্রহার করিতেছিল, তখন বিগ্য] তাহাকে আর মন! 

মারিতে ও বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে_ | 
“কুমারীর বাণী কোটালিয়। শুনি করেতে বসনে করিল বন্ধনে 

বন্ধন করিল দূর । বাছা বাজে রণপুর ॥৮ 

রাঁমপ্রসাদ “বিদ্যার খেধোক্তি” প্রসঙ্গটি দীর্ঘতর করিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন এবং অনু প্রাসের 

অটুহাসে তাহ। ভারাক্রান্ত হইয়াছে-_ 
“দয়িত ছুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজমুখী ধরাঁতলে ধনী পড়ে ধীহারা ধূচয় বাড়ে 

ছুঃখসিন্ধু উলিয়া উঠে। ধড়ে প্রাণ নাহি ঘশ্ম ছুটে ॥” ইত্যাদি 

রামপ্রসাদের কোটাল কৃষ্ণরামের কোটাল অপেক্ষাও নিব । সে কেবল ত্তুদ্ধ হইল, 
তাহা নহে; অধিকন্ধ ব্যঙ্গ করিল। 

“ক্ষুলাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল তুমি সতী গুণবতি ভগবতী প্রতিমতি 

এই কাল জগ্তালের মূল। সামান্য মানষ নহে এহ। 
জান আম! ওগো রামা গুণধাম] কর ক্ষমা রঘুবর হলধর পুরন্দর সুখাকর 

ভাব শ্তাম৷ হইবে পপ্রতুল। পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥* 
এই বলিয়! বাকৃছল করিয়। স্থন্দরকে লইয়] চলিয়া! গেল। 

দ্বিজ্জ রাধাকান্তের বিদ্যা, সুন্দরকে ছাড়িয়া দিলে লক্ষ টাঁক। দিবে বলিল, ও করজোড়ে 

মিনতি করিল। তখন কোটাঁনও করজোড় করিয়া বলিল, তশ্কর এমন দুর্ষর কর্ম করিয়াছে 
যে, তাহাকে ছাড়া কঠিন, ছাড়িয়া দিলে আমি মবংশে নিহত হইব, তখন তোমার টাঁকা কে 

খাইবে? “আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি স্থতৈরপি” এই শান্ত্রবাকোর উল্লেখ করিয়া, 

মিনতি করিয়া কোটাল চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল, বিদ্যা তাহার পথ রোদ করিয়! 

তিলেক বিলঘ্থ করিতে বলিলেন। কোটাল তাহার সহিত সযবে্দেন। প্রকাশ করিল, কিন্ত 

নিজ গোঠীর প্রাণরক্ষা তাহার প্রধান কর্তব্য, এই বলিমা সে স্থন্দরকে লইয়া চলিয়। গেল । 

মধুন্থদন চক্রবন্রীর কাব্যেও বিদ্যার অনুনয়ের উত্তরে কোটাল বলিতেছে,_”এমন কথা 

বলিও না। চোর ছাড়িয়া! দিলে সবান্ধবে মরিব, টাকায় কি কাজ হইবে! চোরকে যদি চাও, 

বাবাকে বলিয়। ছাড়াইয়া আন ।” এই বলিয়া কোটাল কুতৃহলে প্রস্থান করিল। 

পূর্ববোস্ত সকল কবিই বিদ্যার বিলাপ ও স্থন্দরকে ছাড়িয়া! দিবার জন্ত কোটাঁলকে 

বিষ্তার অনুনয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিগ্যা কোটালকে কোন অনুনয় 

করেন নাই, তিনি সত্য পতাই বাঙ্গকুমারী-_হীন কোটালের কাছে আত্মমধ্যাদ তিনি 

খোঁয়ান নাই । ভারতচন্ত্রের বিদ্যার বিলাপ অপূর্ব-_ 
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কাদে বিদ্যা আকুল কুস্তলে হায় রে বিধাতা নিদারুণ 

ধর তিতে নয়নের জলে। কোন্ দোষে হইলি বিগুণ। 

কপালে কক্কণ হানে অধীর রুধির বাণে আগে দিয়া নানাছুখ মধ্যে দিনকত হুখ 
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥ শেষে ছুথ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥” 

রামপ্রসাদের বিদ্যার বিলাপ বর্ণনায় 

“ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কক্কণ ঘ৷ 

বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত ।” 

ইত্যাদি উক্তি তুলনায় কত ছূর্বল বলিয়! মনে হয়। 

€(ঙ) স্ুন্দরকে দেখিয়। রাণীর আক্ষেপ 

গোবিন্দদান লিখিতেছেন, বিদ্যার বিলাপ শুশিয়। রাণীর করুণ হইল-_ 
“বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর করুণা । বিদ্া কোলে করি রাণী পরম তাপিত। 
কতে। বা সহিব বিদ্যার এসব যন্ত্রণ! ॥ চাহিয়! সুন্দর পানে হইল! মুচ্ছিত |” 
কৃষ্ণরামের রাণী সহচরীপধিগের নিকট হইতে চোর ধরার সংবাদ পাইয়। লজ্জায় অধোমুখে 

সেখানে আগিলেন এবং চোরের মনোহর মৃত্তি দেখিয়! তাহার হৃদয় বিচলিত হইল। বিদ্যা 
কেন আগে সকল কথা প্রকাশ করে নাই, এখন ক্রুদ্ধ রাজা কি করিবেন, ভাবিয়া চিস্তিত 

হইলেন। 
“বিগ! করি কোলে আপন আচলে কারো ন। কহিয়। আপনা খাইয়! 

মুছিল বদন তার। বিভ1 ঠকলে স্থৃবধনী । 

নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি গগুগোল তবে এত কেন হবে 

পাপ কপাল তোমার ॥ আমি যদি ইহা জানি ॥” 

কন্যার ছুঃখে ন্েহুশীলা মাতার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে । কুষ্ণরাম সেই চিত্র সুন্দর 

ফুটাইয়াছেন। 

রামপ্রসাদ কষ্খরামের ন্যায় রাণীকে বিদ্যার ছু"থে দুঃখিত করিয়াছেন বটে, কিন্ত রাণীকে 

দিয়া সুন্দরের বূপ বর্ণন! করাইয়া, মড়াকান কাাইয়। ও শেষে “হয়ে যাক রাড়ী পোড়াইতে 

নাড়ী এতেক দু্ষম্দ্ তোরে* বলিয়া! গালি দেওয়াইয়। সমস্ত প্রসঙ্গটিই গ্রায্যতাদোষে 

ছুষ্ট করিয়াছেন । 

ঘিজ রাধাকান্তের রাণীর উক্তিতে মাতার মনোভাব ফুটিয়] উঠে নাই । বিদ্যা! স্পুরুষকে 

বরণ করিয়াছিল তাহার ছূর্ভাগ্য ষে তাহ! তাহার সহিল ন1 এইটুক বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত 

হইয়াছেন। বলরাম ও মধুস্দন এ প্রসজ বর্ণনা করেন নাই। 

ভারতচন্দ্র এখানে কষ্ণরামের নিকট কতকটা খণী কিন্তু তাহার বাঁণত রাণীর খেদ 

কষ্ণরামের বর্ণনাকে কাব্যে ও রসগুণে যথেষ্ট অতিক্রম করিয়। গিয়াছে_- 
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“চোর ধরা গেল শুনি রাণী কি কহিব বিদ্যার কপাল 

অন্ত:পুরে করে কানাকানি । পেয়েছিল মনোমত ভাল । 

দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে 

কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥ তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥ 

রাণী বলে কাহার বাছনি হায় হায় হায় রে গৌসাই 
মরে যাই লইয়। নিছনি। পেয়েছিন্ স্থন্দর জামাই । 

কব। অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ রাঁজাঁর হয়েছে ক্রোধ ন মানিবে উপরে দ 

ধন্য পন্য ইহার জননী ॥ এ মরিলে বিদ্যা] জীবে নাই ॥ 

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ব্যতীত কেহই চোর ধরার পর মালিনীর মনোভাব বর্ণন। 

করেন নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাজা যখন হীরাঁকে জিজ্ঞাস! করিলেন “এটা কেটা কার 

বেট। সত্য করি বল” হীরা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল-_্থন্দরের মুখে যেরূপ শুনিয়াঁছিল 

স্থন্দরের পরিচয় দ্িল--রাঁজ। 'ও রাণীকে জানাইবার জন্য ঘে উপদেশ দিয়াছিল তাহা বলিয়। 

নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। শেষ কয় পংক্তিতে ভারতচন্দ্র এই শ্রেণীর 

নারীর এইরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ মনোভাব হয় তাহা ফুটাইয়। তুলিয়াছেন__ 
“তদ্দবধি বা। করি আছে মোর ঘরে । নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন। 

কে জানে এমন চোর সিধে চুরি করে ॥ রাঁবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥ 

ন1] জানি কুটিনীপন। ছুখিনী মালিনী । ধশ্ম অবতার তুমি রাঁজ। মহাশয় । 

চোঁরে বাঁ দিয়! নাঁম হইল কুটিনী ॥ বুঝিয়া বিচার কর উচিত ষ1 হয় ॥” 

রামপ্রসাঁদের হীরা অেহশীল।। সুন্দরের বন্ধনদশা দেখিয়া তাহার মাতৃ-হদয় উলিয়। 

উঠিল। এই চিত্রের সহিত স্রন্দরের সঙ্গে মালিনীর প্রথম দর্শনের চিত্রের কোন মিল নাই-- 

হীর| যেন একেবারে বদলাইয়। গিয়াছে । 

“আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা । কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে । 

ও চাঁদ মুখের কথ। শুনিব কি ফির! ॥ তোমাঁকে ছাঁড়িয়। বিদ্যা নীচিবে কেমনে 

পতিপুত্রহীন। দীনা শুন গুণরাশি। তব মৃত্যুকথ! তব শুনিলে ম। বাপ।' 

কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাপী ॥ তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥ 

দ্বাদশ বংসর বাঁছ। খেয়েছি গৌমাই । বয়স্তত। তব যাঁর যাঁর সঙ্গে আছে। 

তাঁর পর কিছু মাত্র শোক জানি নাই ॥ | ছাঁড়িবেক প্রাণ তার। বানী গেলে কাছে 

মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর । তোমার মরণে এই লোকের মরণ। 
লোকে বলে হীর। মাগী রেখেছিল চোর ॥ কি জানি বিধির লিপি ললাঁটে কেমন ॥" 

(চ) চোরকে দেখিয়। নগরবাসীর্দিগের খেদ 

এই প্রপঙ্গ গোবিন্দদাঁস ছুই কথায় সারিয়াছেন-__“যতো পুরীজন আইসে সুন্দরে দেখিতে 
দেখি মাত্র প্রাণ কেহ না পারে ধরিতে ॥” 



৬৩ বর্ষ ] বাঙ্গাল! ভাষায় বিদ্যা সুন্দর কাবা ১০৫ 

কষ্ণরাঁম যে “নারীগণের আক্ষেপ” বর্ণন| করিয়াছেন, তাহাঁতে মকলেরই মনে বাৎসল্যরমের 

সঞ্চার হইয়াছে । কিন্ত রামপ্রসাদ সর্বত্র কষ্ণরামের অনুকরণ করিলেও এ ক্ষেত্রে তিনি কতকটা 

ভারতচন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি স্থন্দরকে দেখিবার জন্য রমণীগণেব 
ব্যগ্ততা বর্ণন। করিয়াছেন । তাহার পর-- 

"হেরি হেরি-বদন মদনে অঙ্গ দহে। হারাইল অভাগিনী বিছা হেন নিধি ॥ 

কুলবধূ চিত্রিত পুতুলী যেন রহে ॥ সজল নয়নধুগে কোন ধনী বলে। 
কেহ বলে এতরূপ নিরমিল বিধি । আমাকে কাটুক রাজ। চোরের বদলে ॥” 

দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন, বুগ্ছাগণ স্রন্দরকে দেখিয়। মাতৃভাবে ক্রন্দন করিল এবং 
মুবতীগণ কামাকুল হইয়! বলিল,__ 

“বিদ্যারে করিয়! চুরি 'এই হইল চোর!। এ ছার রাজার দেশে না করিব ঘর। 

ইহাঁরে যগ্ঠপি পাই চুরি করি মোরা । ভিখারী হইয়! যাব দেশদেশাস্তর ॥” 

মধুস্ছদন লিখিয়াছেন_ চোরের বূপ দেখিয়া সকলে হাহাকার করিল। বলরাম 

লিখিতেছেন-_চোঁরের কূপ দেখিয়। সকলে উতরো'ল হইল । কুলবতীগণ গবাক্ষপথে চোঁরকে 

দেখিয়া মনে করিতে লাগিল, কুললাঁজ ত্যাগ করিয়া রাজার নিকট গিয়। বুঝাইয়। চোরের 

প্রাণরক্ষা করি। তাহারা বিগ্ভার পছন্দের তারিফ করিল । ভারতচন্দ্র সুন্দরদর্শনে নারীগণের 

পতিনিন্দীর যে দীর্ঘ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাতে সে যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পেশ। ও 
বিবাহিত জীবনের স্থখছুঃখেরং অনেক কথা আছে। 

১০। চোরের বিচার 

€(ক) রাজসভায় চোর আনয়ন 

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন--রাঁজ। যখন হ্ন্দরকে বধ করিতে আদেশ দিলেন তখন 

শ্নন্দর রাজার নিকট বিছ্ভার বূপবর্ণন। করিতে লাগিলেন । বাজ! মনে মনে খুশী হইলেও 

মুখে "কাটি কাঁট” বলিতে লাঁগিলেন। ইহার পর স্থন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে বিগ্ঠাকে স্মরণ 
করিয়! কবিত। পাঠ করিয়াঁছেন। ইহ “চৌরপর্ধাশতের” স্থান গ্রহণ করিয়াছে । * 

কষ্ণরাম “নারীগণের আক্ষেপ” প্রসঙ্গের পর “বিগ্ভ। কতৃক দেবীর প্রতি আক্ষেপ” 

বর্ণন। করিয়াছেন । দেবী সন্ভষ্ট। হইয়। সুন্দরকে রক্ষ। করিতে আশ্বাস দিয়াছেন । তাহার 

পর কষ্খরাম স্ন্দরকে রাজসভায় লইয়| গিয়াছেন । 

রামপ্রসাদ বিগ্ভাকতুঁক আক্ষেপের পরিবর্তে বিছ্ভাকতক কালীর সুব করাইয়াছেন। তাহার 

পর নাগরিকগণের খেদ বর্ণন। করিয়াছেন ও ততৎপরে চোরকে রাঁজমভায় লইয়া গিয়াছেন। 

দ্বিজ রাধাকাস্ত তাহার কাব্যে বিদ্চার ভাত। বিজয়সিংহের সহিত ছন্মবেশী স্থন্দরের 

সথখ্যের কথা বলিয়াছেন। সুন্দর ধরা পড়িলে বিজয়সিংহের স্ত্রী গিয়া তীহাঁকে বলিল যে, 



১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' ২য় সংখ্যা 

ভাঁহাঁর সখাই চোর। তখন বিজয়সিংহ লজ্জায় দুয়ারে কপাট দিয়া শয়ন করিলেন । কোটা 

স্থন্দরকে রাজসভায় লইয়। গেল। 

আমর! ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাঁজসভার একট। বর্ণন। পাঁই । ইহাঁতে মুঘল যুগে হিন্দু রাজার 

রাঁজসভার একট। চিত্র আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই । পাত্র, মিত্র, মভাসদ্, পাঠক, কথক, কবি, 

ব্রা্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুরু-পুরোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব ও তাহার সঙ্গে সশস্ত্র সেপাই, 

ঘড়িয়াল, চোঁপদার, মুশাঁয়েব, মুনশী, বখশী, বৈদ্য, কাঁননগোই, কাজি, নটী, কাঁলোয়াত, ভাড়, 

নত্তক, উজবক, কজলবাঁস, হাঁবশী ইত্যাদি বনু কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাই । 

কি ভাবে সে যুগে রাঁজদরবারে বিচার হইত, তাহার একট। চিত্রও আমরা ভাঁরুতচঞ্জের 

কাব্য হইতে পাইয়া থাকি । কোটাঁল প্রথমে সারীশুক, খুঙ্গী পুঁথি ও মালিনীর সহিত 

চোরকে নাজীবের নিকট উপস্থিত করিল । নকীব মহারাজকে চোর ধরার সমাচার দিল, 

রাজা আড়চোখে চোরকে দেখিয়া জিজ্ঞাপাঁবাদ শ্রপ্দ করিলেন। প্রথমে হীরার নিকট 

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাশা করিলে, সে স্থন্দর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিল ও নিজে 

যে নির্দোষ, তাহ বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ইহার পর রাজা মালিনীকে গালে চুনকানি 
দিয়! গঙ্গাপার করিবার আদেশ দিয়। কন্মমচারীদিগের সাঁহাষ্য চোরের পরিচয় জানিবাঃ 

চেষ্টা করিলেন। স্থন্দর বাকৃছলে পকলকে পরাস্ত করিয়া নিজের পরিচয় গোপন করিলেন 

তখন রাজ স্বয়ং চোরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হ্বন্দর তাঁহার যে উত্তর দিলেন 

বাংলাসাহিত্যে তাহা অমর হইয়া আঁছে-_ 

“আমি রাঁজার কুমার আমি রাজার কুমার। আমিযেহইসেহই আমিষেহইসেহই 
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥ 

বিদ্বাপতি মোর নাম বিছ্যাঁপতি মোর নাম। 

বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥ 

ন্দিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাঁড়িবার নই ॥ 

মোঁব বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিচ্যা মোরে দেহ 

জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥ 
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর | % ্ ্ 

আমার বাপের নাম বিদ্ার শ্বশুর ॥ আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগি! 
বং রঃ সং আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যামী হইয়! ॥ 

আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায় 

নিত্য আসি নিত্য তুমি তুলাঁও আমায় । 

তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই। 

স্থড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেই ॥ 

বিচ্যা করেছিল পণ বিছ্য! করেছিল পণ। 

সেই "পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥ 

শা ঠা চা 

তুমি জিজ্ঞাস বিদ্ভারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে | 
বিচারে হাঁরিয়া পতি করিল আমারে ॥ 

হ্ন্বরের কথায় সভাজন বুঝিতে পারিল, এই সেই ছদ্মবেশী পন্ধ্যাসী। কৌোটাল তাহাকে 
কটিতে চছিলে বীঁজ। ইজিতে মীঁন। কবিলেন। 

বলরাম হ্থন্দরকে দিয়া আধ বাংলা ও আধ মৈথিলীতে তাহার বক্তব্য বলাইয়াছেন 

একমাত্র পুথির পাঁঠ এত অশুদ্ধ যে, কোন অর্থ বোধগম্য হয় না। 



৬৩ বর্ষ] বাঙ্গীল। ভাষায় বিদ্যাঁসুন্দর কাবা ১০৭ 

ইহার পর সকল কবিই হ্বন্দরের মুখ দিয়! চৌর্পঞ্চাশতের কয়েকটি শ্পোক আবৃতি 

করাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূে আমি “মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়” ( ৫৩শ বম, ৩য় ওথ সংখ্যা!) 

বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি । হুতরাং তাহার পুনকুল্লেখ নিম্পয়োজন । 

€খ) সুন্দরের পরিচয় 

গোবিন্দদাস যেমন চৌত্রিশ অক্ষরে সুন্দরকে দিয়া বিদ্যার রূপ বর্ণনা করাইয়াছেন 

₹ষ্তরাম সেইরূপ চৌত্রিশ অক্ষরে কালীঞ্কতি করাইয়াছেন। রামপ্রপাদ ও রাধাকাস্ 

অবশ্য কৃষ্ণরামেরই পদান্ক অন্তসরণ করিয়াছেন । মধুস্দন যে শুব পাঠ করাইয়াছেন 
তাঁহ। ভাটকর্তৃক স্থন্দরের পরিচয় দানের পর । বলরামের কাব্যে ইহা নাই । ভারতচন্দ্রের 

হন্দর মশানে নীত হইয়। মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়। চৌত্রিশ অক্ষরে কালীস্ততি করিয়াছেন। 

গোবিন্দদাস স্থন্দরের পরিচয় দিয়াছেন মাধব ভাটের দ্বারা । বাজার সমন্ত সভাসদ 

হন্দরের কল্যাণ কামনা করিতেছিলেন, এমন ময় ভাট আসিয়! উপস্থিত হইল । ভাট 

হুন্দরের পরিচয় (প্রসঙ্গে বলিল--কাঞ্চননগরের বাজ গণিসাঁর একমাত্র পুত্র সুন্দর, তাহাকে 

কন্াদান করিলে রাজ। নিজেকে ভাগ্যবাঁন্ বলিয়। মনে করিবেন । 
কৃষ্ণরাম লিখিয়াঁছেন, সুন্দরের শবে কালী সন্তষ্ট হইয়া আকাশবাণীতে অভয় দান 

করিলেন, আর 

“দেখহ কালীর কৃপা কৰিবে বিশেষে । পথেতে পাইরাছিল চে1বের বারতা । 

তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেখে ॥ দেখিল হ্ুন্দর কবি মশামেতে তথা ॥” 

কোটাল ও ভাটের পরস্পরের প্রতি উক্তি ও প্রতাক্তি কষ্ণরাঁম অদ্ভূত মিশিত ভাষায় 

বর্ণনা করিয়াছেন। মুলে যাহা ছিল, পরে তাহা “সাত নকলে আসল খান্তা হইয়া গিয়াছে । 

তাহার পর-_- 

“কোটালের কটুভাষে ছাড়িয়া! চোরের আশে দুঃখানলে দহে মন কি করিব নিবেদন 

ভাট গেল রাজার গোচরে । অবধান কর শরপ্রভু। 

জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বার দেখিয়। সুন্দর বরে বন্দিতে তোমার তরে 

মযুরা করিল বাম করে ॥ ন। উঠে দক্ষিণ কর কত ॥ 

কুপিয়। অবনীপাল হইল অভিন্নকাঁল রাজা গুণসিম্ধু নাম কলিতে কেবল রাম 

ঘুরায় নয়ানজোর ঘোর । তার স্থত স্থন্দর স্থধীর । 

ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুধিলা অতি দেখি মুখে নাহি ভাষা ইহার এমন দশ। 

অপরাধ নাহি কিছু মোর ॥ ধিক পিক করম বিধির ॥% 

রামগ্রসাদ ভাট ও কোটালমংবাদ কৃষ্ণর।মকে যথাযথ অগ্মরণ করিয়া রচন। করিয়াছেন । 

ভিন্ন ভাষায় একই কাহিনী এক ছাঁচে ঢালিযাছেন। তবে রামপ্রসাদদ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 

কবি, স্থতরাং তাহার ভট্রভাঁখ। ও কোট।লের কটুবাক্য 'ছুর্বোধ্য নহে- উদ মিশ্রিত হিন্দুস্থানী 

ভাষায় লিখিত। 



১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সখ্য 

বলরাম একটু নৃতনত্ব করিয়াছেন। স্থন্দরের স্তবে সন্ধপ্টা হইয়া দেবী রাজার বিরুদ্ধে 

রণপজ্জা করিলেন, যেন অস্থুর দলন করিবার জন্যে দেবীর রণপজ্জ! হইল । দেবতাঁগণ শঙ্কিত 

হয়! পড়িলেন। ইন্দ্র দেবীকে কোধনন্বরণ করিয়! ভাটরূপে একজনকে বীরসিংহের সভায় 

পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। দেবী ক্রোধ সম্বরণ করিলেন--ইন্দ্র জয়স্তকে ভাটের রূপ 

ধরিয়! বীরমিংহের লভায় পাঠাইলেন । রাজ! কোটালকে স্বন্দরকে মারিবার জন্য আঁদেশ 

দিতেছেন-_ 

“এমত সময়েতে মাধবভট্ট আসি । বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি। 
হুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী ॥ সুন্দর সদৃশ রাজা কেব। আছে ক্ষিতি ॥ 
ডাঁনি হাতে আশীর্বাদ করিল স্থন্দরে । দশ লক্ষ মত্ত হস্তী যাহার হুয়ারে। 

বাম হাতে আশীর্বাদ করিল রাজারে ॥ সৈম্ভসাঁগর আছে যার পরিবারে ॥ 

দেখিয়া ভাঁটেরে বলে বীরসিংহ রায় । (তোম। হেন কত রাজ। যাহার দুয়ারে । 

অনুচিত কম্ম কেন করিলে সতী ॥ কর বৌলে অপমীন করহু তীহাবে ॥” 

ভাটের কথায় রাঁজ৷ চমং্কৃত হইয়া সুন্দরকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাহাকে পরিচয় 

জিজ্ঞাস করিলেন । 

“স্থন্দর বলেন ঘর মাণিক] নগর । গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি । 

আমার পিতার নাম শ্রাগুণসাগর ॥ স্থন্দর আমার নাম কর অবগতি ॥” 

তাহার পর স্থন্দর নিজ গৌরব কীন্তন করিলেন । ইহা অভিজাতকুলোন্তব রাজপুত্রের 

উপযুক্ত হয় নাই। 

মণুস্থদন সুন্বরকতৃক চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পাঠ করিবার সময় গঙ্গীরায় ভাটকে 
রাঁজসভায় আনিয়াছেন। সে আসিয়। বলবাঁমের ভাটের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে সুন্দরকে ও 

বাম হস্তে রাজাকে আশীর্বাদ করিল। রাজা! ক্রুদ্ধ হইলে ভাট বলিল-- 
“রাজ! হে অকারণ কর মোরে রোষ। পালে রত্বাবতী প্রজা গুণসিন্ধু মহাঁরাঁজ। 

হৃদয়ে না ভাব ব্যথ! শুনিয়া আমার কথা এই জন তাহার নন্দন । 

পশ্চাতে বিচারে গণ দোষ ॥ প্রতাপে যেমন রবি যতেক পণ্ডিত কৰি 

জিনিলেক সকল সদন ॥” | 

রাজ! ক্ষিম্ত তখন হ্বন্দরকে মুক্তি দান করিলেন না, আরও বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 

করিবার জন্ত কোটালকে ইঙ্গিত করিলেন চোরকে মশানে লইয়া যাইবার জন্য । 

এইখানে সুন্দর দেবীর চৌতিশ। স্তব করিলেন । দেবী সসৈন্তে মশানে আসিয়। কোটালের 
অনুচরগণকে আক্রমণ করিলে কৌঁটা'ল পলাইয়। গিয়া বাজাকে সংবাদ দ্িল। 

ঘিজ রাধাকান্ত রাঁজাকে অপেক্ষাকৃত সদয়হদয়রপে বর্ণনা করিয়াছেন। হ্ন্দর 

চৌর্পঞ্চাশতের শেষ শ্লোক পাঠ করিলে মন্ত্িগণ রাজাকে বলিল, ছুক্বর্দ করিয়। যে ব্যক্তি 

ভয় পায় না, সে নিশ্চয়ই কোন রাজার কুমার । রাঁজ। বুবিলেন এবং কোঁটালকে বধ 

করিতে নিষেধ করিয়৷ মশাঁনে লইয়। গিয়া ভয় দেখাইতে বলিলেন এবং পরিচয় দিলে তাহার 
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নিকট লইয়া আপিতে বলিলেন। এই মশানেই স্থন্দর কালীর চৌতিশ। স্তব করিয়াছেন। 
ঠন্দরের স্তিতে দেবী রণসজ্জা করিলেন । কোটাল দেবীর সৈন্য দেখিয়া রাজাকে আয় 

সংবাদ দিল। রাঁজাও কুুদ্ধ হইয়া টসন্ীসঙ্জা করিলেন। দেবী বিদ্যার রূপ ধরিয়। 
আসিয়াছেন। রাজা কন্তাকে কাটিতে গিয়। দেবীমায়ায় স্তম্ভিত হইয়। গেলেন। সভাষদ্গণ 

রাজার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিল, রাজ! দেবীকে প্রণাম করিলেন। রাজার স্ততিতে সন্ত্টা হইয়! 
দেবীই স্বয়ং সুন্দরের পরিচয় দিলেন_ রত্বাবতীপুরীর অধীশ্বর গুণসিন্ধু রাজার পুজ্র এই হ্ন্দর, 
ঈহাকে অভিলাষ করিয়। তোমীর কন্যা নিত্য শিবপৃজ। করিত। 

ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পাঁঠের পর লিখিতেছেন-__ 
“হেট মুখে ভাবে রাজা কি করি এখন । কোটালে কহিল! তারে লহ রে মশানে। 
ন৷ পাইন পরিচয় এবা কোন জন ॥ ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥ 

বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়। এইবূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল। 
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥ তাহারে বান্ধিয়। বাণ বিপাকে পড়িল ॥৮ 

ইহার পর কোটাল স্থন্দরকে মশানে লইয়। গেলে শুক সাঁরীর কথোপকথন শুনিষ। 

ধাঁজার মন্দেহ হইল । মালিনী যে বলিয়াছিল, এই চোর গ্ুণপিন্ধু রাজার পুত্র, এই শুকও 

তাহাই বলিতেছে তখন রাজা শুককে প্রশ্ন করিলেন ধে এই ব্যক্তি যে রাজপুত্র তাহার 

প্রমাণ কি? সে তে! নিজে পরিচয় দেয় ন।। তাহার উত্তরে 

“শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয় নিজ পরিচয় প্রভু স্থন্দর না দিবে কড়ু 

রাজপুত্র কেবা কোথা দেই। পাঁধী আমি মোর কথা কিবা । 

ভাঁটে দেয় পরিচয় ঘটকের! কুল কয় তুমি ততাহার পাট পাঠাইয়াছিলে ভাট 

বড় মান্তষের রীতি এই ॥ ভাঁটে ডাক মকলি জাঁনিব। ॥” 

রাজ ভাটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে মশানে হ্বন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে কালীর স্তুতি 
করিতেছেন । দেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া হুন্দরকে অভয় দিলেন। স্থন্দরের বন্ধন দূর হইল 

এবং কোটালের সৈন্তগণ দেবীর অন্চরদিগের হস্তে বন্দী হইল। ভাট ও রাজার 
কথোপকথন ভারতচন্দ্র অপরূপ হিন্দী ভাষাঁয় বর্ণন। করিয়াছেন । ভাঁট রাজার আদেশে 

কাঞ্ধীপুর গিয়াছিল গুণসিন্ধু রাজার পুত্রকে আনিবার জন্য । রাঁজ। জিজ্ঞা;স৷ করিলেন, 

সে কেন আসিল না। ভাট বলিল, তাহাকে পত্র দিলাম, কিন্তু সে কোথায় যে চলিয়! গেল, 
আর তার সন্ধান মিলিল না। রাজ! মশানে গিয়া চোরকে দেখিতে বলিলেন সে সেই 

বাঁজপুত্র কি না। ভাট গিয়। স্ন্দরকে চিনিতে পারিল। 

১১। সুন্দরের মুক্তি 

(ক) সুন্দরের প্রসাদন ও বিস্যামুন্দরের বিবাহ 

গোবিন্দদাসের কাব্যে ভাটের বচনে রাজা স্তন্দরকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁহার সহিত 

কন্তার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। ভাট বলিপ শাস্্রে গান্ধব বিবাহের প্রমাণ আছে 



১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা [২য় সংখা: 

সৃতরাং সুন্দর বিদ্যার স্বামী । বিগ্া এদিকে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহাণ 

চোখেমুণে জল দিয়। চেতন কর। হইল। স্থন্দরকে দেখিয়! বি্ভার দেহে প্রাণ আপিল। 

তাহার পর রাঁজা বিধিমতে কন্য। দান করিলেন। 

কধ্রামের কাব্যে রাজ! ভাটের কথা শুনিয়৷ তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং স্বয়* 
মশানে গিয়। স্থন্দরের বন্ধনমুক্তি করিয়া দিলেন; তাঁর পর হ্বন্দরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষ। 
করিলেন। রাণী মকল কথ শুনিয়া বিদ্যাকে কোলে লইয়া আঁচলে মুখ মুছাইয়। মিষ্টবাক্যে 

কন্যাকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন । বিদ্ধা স্নান করিয়। কালীপুজান্তে ব্রাঙ্গণদিগকে অর্থ 
দন করিলেন। রাজ! বীরশিংহ পুরোহিত ডাকিয়। কন্যার বিবাহ দিতে চাঁহিলেন। 

পুরোহিত ধলিলেন, গান্ধববিবাহের পর শাঁস্ে আর কোন বিবাহের বিধান নাঁই | শকুন্তল। 
৪ উষার দৃষ্টান্ত তাঁহার পপ্রমাণ। রাঁজ। নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়। বিদ্যা ও সুন্দরের 
বিবাহের কথ। খোষণ1 করিলেন । 

রামপ্রপাদের কাব্যে ভাটমুখে ঈন্দবের নাত শুনিয়। রাজ। তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া 
সভাঁপদ সহ মশীনে গেলেন এই প্রমঙ্গে বামপ্রপাদ বৈষ্ণবৃদিগকে একচে'ট গীলীগীপি 

দিয়াছেন। তাহার পব রাজ! স্ুশরকে নুও করিয়া দিয়। গলবপ্ৰ হইয়। করজোড়ে ক্ষম। 

ভিক্ষ/ করিপেন। মোট কথা, কঞ্চরামের বণিত সমস্ত বিষয় রামপ্রপাদ বিশদভাবে বর্ণন| 
করিয়াছেন। (রামপ্রপা্দ গান্বর্বিবাহ যে শাস্্রসম্বত তাহার উদ্রাহরণ দিতে গিয়। 

যে তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার ছুইটি গান্ধর্ববিবাহ নহে যথ। কৃষ্ণ কর্তৃক ককঝ্মিণী হরণ 

এবং পার্থ কর্তক স্থভধ|হরণ। দুইটিই বাক্ষম বিবাহ । কেবলমাত্র উষা ও অনিরুদ্ধের 
বিবাহই গান্ধববিবাহ। 

থিজ রাধাঁকান্ত লিখিয়াছেন বিদ্যারূপিণী মহামায়! যখন নিজরূপে রাঁজার নিকট দর্শন 
ধিলেন রাজী তখন তাহীকে স্তব করিলেন । দেবী সপ্তষ্ট হইয়। স্ন্দরকে রাঁজার হস্তে সম্পণ 
করিলেন, রাজ জামাতা লইয়। ঘরে ফিরিলেন। রাজ্যময় আনন্দের দাড়া পড়িয়া গেল। 
রাজপুত্র আপিয়। সথাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা দেশে দেশে রাজাগণকে সমাচার 

পাঠাইলেন যে, রত্বাবতী পুরাধীশ্বর গুণসিন্ধুর পুত্রের সহিত তীহার কন্যার বিবাহ 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে রাজার প্রেরিত ভাট ফিরিয়া আসিয়। উপস্থিত হইল ও স্ুন্দরূকে 

জানাইল যে তোমার পিও| তোমাকে ন! দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন । 

মবুক্দূন চক্রবত্তী কালীর মুখ দিয় পুনর্বার সুন্দরের পরিচয় দ্য়াছেন। রাজ স্থন্দরকে 
গুহে লইয়। গিয়। পিগ্যার সহিত যথাবিধি প্রাজাপত্য বিবাহ দেওয়]ইয়াছেন। 

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, ভাটের মুখে পরিচয় পাইয়। বীরসিংহ কুঠার গলায় বাধিয়া 
মখানে গেলেন। স্থন্দর উধ্বমুখে দেবীর ধান করিতেছিলেন এবং কোটালের সৈন্যগণ 
দেবীর মায়ায় বদ্ধ হইয়াছিল। রাঁজ। স্বন্দরকে গুব করিলেন এবং স্বন্দর পরামর্শ দিলেন, 
কাঁলিকার প্জী। করিলে কৌটাঁলগণ মুক্তিলীভ করিবে । স্ন্দর রাঁজীর গাত্র স্পর্শ 

করিলে রাজা শিব্যদুষ্ীতে কালীকে দেখিতে পাইলেন-__-কোটালগণ মুবঞ্ধনন্র হইল। রাজা 



১ বর্ষ] বাঙ্গাল! ভাষায় বিছ্যান্তন্দর কাবা ১১১ 

শন্দরকে সিংহাসনে বসাইয়! বিগ্ভাকে আণিয়া তীহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভাঁরতচন্দ্র 

বিগ্ঠান্ন্দরের আঙ্গষ্ঠানিক বিবাহের বর্ণনা করেন নাই । 

বলরাম লিখিয়াছেন, শ্ন্দরের স্তবে কালী সন্ধষ্ট হইয়! রাজাকে দেখ। দিলে রাজা 

গ্প্ভিত হইয়। গেলেন । পরে নানামতে গুতি করিয়। ক্ষমা প্রার্থন। করিলে দেবী কহিলেন-_ 

“কন্যাদান দেহ গিয়া শুন নরপতি। লোঁকলজ্জ। খগ্ডাবারে বিবাহ দেহ রাজ] । 

গুপতে গন্ধবর্ববিভা কৈল বিদ্যা সতী ॥ কণ্য। দিয়! সুন্দরের কর ঝাঁট পূজ্জা ॥” 
রা'জ। তাহার পর পুরোহিত ডাকিয়। কালীর সাক্ষাতে কন্তাদান করিলেন । 

“না করিল দিনক্ষণ ন। করিল স্নান । ছাঁগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি। 

কালীর পরিচয় রাজা! কন্ত। (কল দান ॥ পরিবার সমেত পূজিল ভদ্রকাঁলী ॥” 

রাঁজা স্থন্দরকে প্রচুর যৌতুক দিলেন । 

(খ) সুন্দরের স্বদেশ গমনে ইচ্ছা! ও বিদ্ভার বার মাস বর্ণন 

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, স্বন্দর স্বপ্নে পিতা! মাতাকে দেখিয়া দেশে যাইবার উচ্ছ। 

প্রকাশ করিলেন । 

“শুনিয়। আনন্দ বিছ্যা বলিল বিশেষ । রাজরাণা নাহি জানে কান্দে হ। বিলাসে। 

মাতা পিতা দেখ যদি চল নিজ দেশ ॥ পুত্রশৌকে রাঁজরাণী মরি যাবে পাঁছে ॥” 
স্নন্দর বিগ্ার কথায় সন্ধষ্ট হইলেন । প্রভাতে বিদ্যা মাতার নিকট গ্রুন্দরের দেশে 

ফিবিবার বাপনার কথা জানাইলেন ৷ শুনিয়। বিদ্যার মাতা কীদিতে লাগিলেন এবং বিদ্যা] 

মাতাকে সান্বনা দিলেন। তাহার পর পিতামাতাকে প্রণাম করিয়। স্বামীর সহিত 
ধশুরালয়ে চলিয়া গেলেন । 

কষ্ণরাম লিখিয়াছেন, স্বপ্পে দেবী কালিক। হুন্দরকে দেখা দিয়া পিতামাতাকে ভুলিয়। 
থাকার জন্য তিরস্কার করিলেন ও প্রভাতে উঠিয়। দেশে চলিয়। যাইতে আদেশ দিলেন । 

পিদ্রাভঙ্গে সুন্দর মাতাঁর কথা মনে করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । বিদ্যা! তাহাকে সান্তনা 

দিয়া আরও কিছুদ্দিন থাকিতে বলিলেন। পরে আরও বলিলেন, পুত্র কোলে করিয়া নিজের 

গৃহে যাইব, এই আমার বড় সাধ। কিন্তু স্ন্দণ আর কিছুতেই খাকিতে চাহিলেন না। 
তখন খিছ্। এক বসর থাকিতে অন্টরোপ করিয়। বারে। মাসের স্খসস্তোগের একট 

চিত্র দিলেন। সুন্দরের মন কিছুতেই টলিল ন|। হ্ুন্দর গিয়। শ্বশুরের নিকট 
বিদায় প্রার্থন। করিলেন । রাজা শুনিয়। বলিলেন - 

“এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি । বিনয় করিয়। বলে রাজার নন্দন | 

যতন করিয়া আনাইব জনক জননী ॥ নিশ্চয় ধাইব আর ন| কর যতন ॥” 

রাজ! তখন নাঁনা উপটঢোৌকন দিয়! জামাত কন্য/কে বিদায় দিলেন এবং বিদাঁয়কাঁলে 

ক্ষম। প্রার্থন। করিলেন। হ্বন্দর হাত জোড় করিয়। শ্বশ্রকে সান্তনা দ্িলেন। বিগ্। স্বন্দর 

রথে চড়িয়। গৌড়রাজ্য হইতে কাঞ্ধী দেশে চলিয়া গেলেন! * 



১১২ সাহিতা-পরিষৎ-প ত্রিকা | ২য় সংখা, 

রামপ্রসাদ কালীকে দিঘা ক্ুন্দরের মাতার রূপে স্থন্দরকে স্বপ্নদর্শন করাইয়াছেন। 

স্বপ্ন দেখিয়! স্থন্দর রোদন করিতে লাগিলে বিদ্যা হাঁহাঁকে সান্্ন! দিতে লাগিলেন । স্থুন্দর 

বি্ভার নিকট জিজ্ঞাঁপা করিলেন সে যাইবে কিনা | বিদ্য। ধার মাল বণনা করিয়া পিকে, 

একবৎসর থাকিয়। যাইতে অনগরোধ করিলেন । সুন্দর বলিলেন -- 

“যদি ভাব পথদূর যাও নিজ পিতৃপুর হও তুমি পুত্রবতী নিয়! যাব পরে সতী 

কিছুকাল কর স্থখভোগ | কিন্ত দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ ॥ 

বিদ্যার ইহাতে অভিমান হইল। তিনি বিষঞবদনে মার শিকট বিদায় লইতে গেলেন । বিদ্যাঃ 
ম।ত। কন্তাঁর কথ মুছিত হইয়! পড়িলেন। মাতার সংজ্ঞালাভ হইলে বিছা তীহাঁকে মায়াময় 

সংসারের অনিতাতী। সঙ্গন্ধে এক বত্তত। দিলেন । রাণা তাহার পর রাঙ্গাকে জামাতা৭ 

পধেশে যাইবার কথ! জানাহলেন | বাঁগ। তাহার দেশে ফাইবার ইচ্ছার কথ। শুনিয়! হায় হা? 

করিতে লাগিপেন আর বলিলেন, 

“দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকাথ খেছইনেহাষ স্ুথে যাইব উত্তর মুগ 

আনাই তোমার পিতামাত| | তুমি রাজ। মহিযী দুহিত। ॥" 

শ্র্দর বলিলেন একবার গিয়া বাপ মাকে ধেখিয়। শপুই ফিরিয়। আপিবেশ | শেষে রাছ। 
বিধায় দিলেন । 

রাধাকান্ডছের ক|ব্যে ভাট মাসিয়। এ্রন্বরকে জাশীহল যে, পৃত্রনোৌকে তাহার পিতামাত। 

বিলাপ করিতেছেন। শুনিয়। শ্রন্দর গুহে ক্রিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন । বিদ্যাকে 
তে কথ। জানাইলে বি। বলিলেন, পিতাকে বলির। শর্ণ গাজা দান করাইবেন । তিথি 

সেখানেই খাকিয়। মান । কিনম্ব জন্দণ রাগী হইলেন শ।। বিভা তখন বাঁর মাসের বর্ণন। 
পরিলেন। 

মণুস্থদন পিখিয়াছেন, বিবাহের পর সুন্দর ছুই চারিমাস শ্বশুরীলয়ে কাটাইলেন! 

তাহার পর তাহার গৃহে ফিনিবাঁর ইচ্ছ। হইল । বাঁধাকান্থের স্াঁয় তাহার বিগ্াও জন্দরকে 
অর্পণ রাজোর লোভ দেখাইলেন । তার পর বাঁর মাসের হুখছ্ঃণের বণন। করিয়! কান্তকে নিবুত্ত 

করিবার *চেষ্ট। করিলেন। রাঙগাও স্তন্দরকে অধ রাজা দিবেন পণিলেন। অবশেষে সকণ 
চেষ্টা বার্থ হইলে স্থন্দরকে নান। যৌতুক সহ বিধায় দ্রিলেন। 

বপরাম তাহার কাবো কিছু নৃতনত্ব করিয়াছেন। রাজা স্বন্দরকে কন্তা দান করিয়া! 

অশেক যৌতুক দিলেন। স্থন্পর শশুরালগ্নেই বাস করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে বিদ্যা পুত্র 

প্রসব খরিলেন। এদিকে শ্ন্দরের মাতা ও পিতা পুত্রশোকে অধীর হইয়। উঠিয়। 

কাণপিকার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কালী মায়ের বেশ ধরিয়া স্বপ্নে স্ুন্দরকে দেখ। 
দিলেন। সুন্দর দেশে যাইবার সংকল্প করিলে বিছ্যা বর্ধমানে বার মাসের সখের বর্ণন। 

করিলেন। স্বন্দর নিরস্ত হইলেন ন|। রাজার দেওয়! প্রচুর যৌতুক ও শ্রীপুত্র লইয়! স্বদেশে 
বরগুনা হইলেন। পখে জগম্নাথ দর্শন করিয়া গেলেন । 
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ভারতচন্ত্রও বিছ্যাস্থন্দরের বিবাহের পর ক্ন্দরকে- শ্বশুরালয়েই কিছু কাল বাস 

বরাইয়াছেন। 
“্ন্দর বিগ্ভারে লয়ে চোর ছিলা সাপু হয়ে ষগ্াপূজা! সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা 

তদ্দিন বিহারে রহিল। | বংসবের হইল তনয় । 

পর্ণ হৈল দশ মাঁস শুভদিন পর্কাশ গ্ুন্দর বিগ্ভারে কন খাব আমি নিকেতন 

বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল। ॥ ভারত কহিছে বুক্তি হয় ॥” 

ভারতচন্দ্র স্ন্দরকে স্বপ্নদর্শন করান নাই | বলরামেপ কাব্যে বিচ্ভাৰ পিতগহেই সন্থান 

প্রসবের বিষরটি বর্ধমান শুক প্রভৃতির ন্যায় ভারতচন্দেরই প্রভাব প্রস্থ নহে কি? শনারের 

দেশগমন সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন-__ 

“সুন্দর বলেন রাম। যাব নিকেতন । বিছ্য। বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে 
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেব। লয় মন ॥ বিধিরুত প্বীপুকুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥ 
তোমার বাপেরে কহে বিদাদ্ করছ । ক্প। করি করিয়াঁছ যদি অন্ত গ্রহ । 

যদি মোরে ভালবাপ সংহতি চলহ ॥ এই দশে প্রত আর দিন কত রহ ॥" 

তাঁরপর বিগ্যান্থন্দরের কখ। খাটাকাটি টালপ। পৌতুকচ্ছলে উভয়ে সন্যাসী সম/াসিনী 

সাজিলেন। এত করিয়াও পিদ্ভ! যখন ভুলাইতে পাঞ্চিলেন না তখন বিদ্যা বারে। মাসের 

2খের কথা শুনাইলেন 1 সুন্দর ভুলিলেন ন।। রাজারাণার নিস্ধেবাকা এড়াইর। সুন্দর 

স্বীপৃত্র লইয়। দেশে ফিরিলেন | 

১২। শিগ্যাম্ন্দরের ব্বর্গল।ভ 

“গ।বিন্দদাস হ্শ্দবের গুহে প্রতা।গমনের পর হইতে স্বর্গপ।ভ পনগ্চ প্রসঙ্গটি তিনটি 

প্রকরণে বিভক্ত করিয়াছেন (ক) বিগাগশরের দেশে প্রত্যাবতনে নগরীতে উত্ঘব, 

(খ) নুপবরের কালীপুজ। এবং (গ) শিগ্তানারের স্বর্ণযাত্রা ও রাজপুরীতে শোক । 

গোবিন্ধদ(স লিখিয়াছেন, স্ন্দর শ্বশুরালয় হইতে যাত্রা করিয়া ছযমাসে শিজদেশে 
উপাস্থত হইলেন । রাজা চপমুখে পুরের আগমনবাত। শুনির। অন্ুচরগণ সঙ্গে আগাভয়। 

গেলেন । রাণীর প্রাসাদের বাহির বিহগ? হইতে দূরে হন্দর আসিতেছে দেখিতে লাগিলেন । 

পিতাকে দেখিয়। সুন্দর পথ হইতে নামিশেন ও পিতার চরণ বন্দনা কবিলেন। শ্পুণরায় রথে 

চড়িয়। পিতাপুতে গৃহে আপিয়া উপস্থিত হইলেন।। হন্দর জননী ও বিমাতাদিগকে প্রণাম 

করিলেন তাহার! পুত্র ৪ পুএবধকে বরণ করিয়। ঘরে লইলেন। তাহার পর শ্াগ। 
চতুভু'জ। কাঁলীমৃতি নিাণ করিয়। পূজার আয়োঙ্গন কৰিলেন। 

কিছুদিন সুখে কাটিবার পর দেবী জন্ধরকে স্বপ্ন দিলেন যে, তাহার। ম্বগের বিদ্বাদএর ও 

বিদ্যাধরী, তাহাদের স্বর্গে যাইবার শময় হইগাছে। স্বন্দর পিতামাভাকে ন্বপ্রনুতাস্থ 
জানাইলেন। রাঁজ! রাণা অনেক বুঝাইলেশ ও কাদিলেন । কিন্ধ বিছা ৪ স্বন্দর স্বর্গে যাইবার 
ইচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিস্ন করিলেন । যমদৃত তাহাদিগকে যমের কাছে লইয়। যাতে 
আসিয়। বোকা! হইয়। গেল । দেবী চতুভূ স্বয়ং দিবা রথে তাহাদিগকে ম্ব্গে লইয়া গেপেন। 
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কষ্ণরাম সংক্ষেপে সুন্দরের সহিত পিতামাতার মিলন বর্ণনা করিয়। লিখিয়াছেন__রাঁছা 

গুণপিন্ধু পুত্রকে রাজকাধ শিখাইগা রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্তা। করিতে তপোবনে চলি 

গেলেন । তাহার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন । ক্রমশঃ পুত্র বড় হইল, তাহার সহিত মসান 

রাজার কন্তার বিবাহ হইল ।: অবশেষে দেবী স্বপ্নে সুন্বরকে পূর্বজন্মের কথা৷ স্মরণ করাইয়! 

দিলেন। সুন্দর কালীমৃত্তি স্থাপন করিয়৷ পুজা করিলেন। তাহার পর পুত্র পদ্মনীভকে 

রাঁজো অভিষেক করিয়! সম্ত্রীক কৈলাসে চলিয়া গেলেন। 
রামপ্রসাঁদ বিষয়বস্তূতে কষ্করাঁমেরই অন্থুসরণ করিয়াছেন। তবে সব প্রকরণই একট 

বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে (১) সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্- 

গমন, (২) বিদ্াকে দর্শনার্থ পুরবাসিনী নারীগণের আগমন, (৩) স্ন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক 

এবং বিদ্ধার পুত্রোৎপত্তি, (৪) সুন্দরের দক্ষিণকালিকামুতি সংস্থাপন এবং শবসাধনোগ্যোগ, 

(৫) শবলাধন, (৬) পুত্র পদ্মনীভকে রাজ্য দিয়া বিছ্যাহ্ৃন্বরের স্বর্গীরোহণ এই কটি 

প্রকরণ খাঁছে। সুন্দরের শবসাধন ব্যাপারটি রাঁমপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য । সাধক তাপ্ত্িক করি 
রাঁমপ্রসাদ কাঁলীপুজার এই তাস্থিক প্রক্রিয়াটির বর্ণন। ন। করিয়। পারেন নাই। 

রাধাকান্ত, যপুস্থদন ও বলরাম, তিন জনেই স্ন্দরের পুত্র সদানন্দকে রাক্ষসীর দ্বার 

ভক্ষণ ও কাঁলীপূজার ফলে তাহার পুণর্জন্মলাভের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। বলরামের মতে 

কাহিনীটি এইরূপ-.-স্ুন্বর গৃহে ফিরিয়া আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন । স্বন্দরের পিত। 

আর কালীপুজা করেন না। দেবী তখন পুজা 'প্রচাঁবের জন্য আগ্রহান্িতা হইয়৷ রাক্ষসীকে 

মাণিকাঁনগরে পাঠাইলেন স্থন্দরের পুত্র সদানন্দকে খাইতে। রাক্ষসী গিয়া সদানন্দের 
বুক চিরিয়৷ তাহাকে খাইয়! ফেলে। বিদ্যা মুছিত; হইয়৷ পড়িলেন। স্থন্দর কাঁলীপুজ। 
করিয়৷ সদানন্দের জীবন উদ্ধার করিলেন । গুণপাগর তাহার পর কালীর পূজা করিতে 
আরম্ভ করিলেন । দেবী গুণসাগরের কাছে বিদ্যা ৪ স্ন্দরকে স্বর্গে লইয়৷ যাইবার প্রন্তাখ 
করিলে গুণসাঁগর বলিলেন--“আঁগে আমি মরি, তবে পুত্র ও বধূকে লইয়া যাইবেন।" 
দেবী কলিকাঁলের চরিএ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন__ 

কলির প্রধান মাত্র হব হরিনাম । 
এইমাত্র ভরস৷ ভণয়ে বলরাম ॥ 

ইহার পর দেবী বিদ্ঠান্ছন্দরের হাত ধরিয়! রথে তুলিয়া লইলেন। যমদূত আসিয়। 
বি্যান্থন্দরের স্বর্গগমনে বাধা দিল। পরে যম আসিলেন, ইন্দ্র আঁসিলেন, ব্রহ্ধা আমিলেন, 
নারায়ণ আপসিলেন, শিব আমিলেন। ভদ্রকীলী সকলকেই পরাজিত করিলেন । 

রাধাকাস্তের কাব্যে বলরামের বগিত বিষয়গুলি সবই রহিয়াছে, তবে কিছু সংক্ষিপ্ত 
আকারে । মধুস্থদন কোন কোন অংশ একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা--- 
পুত্রের মুতু্তে বিদ্যার বিলাঁপ, দেবী কালিকাঁর নিকট সদানন্দের খেদ ইত্যাি। 

তারতচন্দ্র বি্া সহ স্থন্দরের স্বদদেশযাগ্রার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন 
এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন, রাজা গুণসিন্ধু রাজ্যভার অর্পণ করিলে সুন্দর নানা মতে 
কালীপুজা করিলেন । স্থন্দরের পূজায় কালী তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়! বলিলেন__ 
“তোর! মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আপি ব্রত হইপ পরকাশ এবে চল স্বর্গবাঁস 

আমার মঙ্গল 'প্রকশিল। ॥ নানীমতে আমারে তৃষিল।।” 
ইহাতে উভয়ের দিব্যজ্ঞান হইল। তীহাঁব। দ্বেবীর চরণ ধরিঘ্ব। কীদিলেন এবং বাঁপমীকে 

বুঝাইয়৷ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়! দেবীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র স্রন্দবের 
পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই। 

পু ( সমাপ্ত ) 



পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 

বাজালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 
৫৭৬। মহাভারত -উদ্্যোগপর্ক্। 

রচয়িতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১-১০৭, 
মম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক এক 
পায় ৬ হইতে ৮ পড্ক্তি পর্যযস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৪ ১৪৪০ ইঞ্চি। পিপিকাল ১০৮৩ 

সাল। আরম্ত-_ 

৭ ্রীপ্রীরামঃ ॥ 

অথ মহাভারথ উতজোগ পর্ধব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলেন কহ মুনি তপোধন। 

সত্যে হইতে মুক্ত যদি হইল] পঞ্চ জন ॥ 
তদস্তরে কি করিল! পাও্র নন্দন। 

আপন বিভাগ রাজ্য পাবা]র কারণ ॥ 

কোন দূত পাঠাইলা হস্তিনা নগরে। 
ধৃতরাষ্ট আদি সভ] বুঝাবার তরে ॥ 

উত্তরগোগৃহের যুদ্ধে কৌরবপ্রধান। 
অজ্জ্রনের হাথে বহু পায়্য! অপমান ॥ 

হত্তিনা৷ আসিয়া রাজ! করিল বিচার । 

কহ শুনি মুনিবর করিআ। বিস্তার ! 

ভণিতা_ 

সে পদ্কমলে কহে কাশীরাম দাস। 

ভকত জনের সদ। পুর অভিলাষ ॥ 

শেষ-_ 

কহিল উলুক গিআ সকল কথন । 

সৈম্ত সব সাজিলেন রাজা ছয্যোধন ॥ 

আর দ্দিন প্রভাতে আইল নরবর। 

সহায় করিয়া গেল সংগ্রাম ভিতর ॥ 

আডউ যশ বাড়ে বিত্ত হয় ত স্থন্দর। 

মহাভারতের কথ! অমৃত সোসর ॥ 

বিজয় পাণ্ডবকথা অমুতলহরি। 

শুনিলে অধম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। 

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 

ক্ষেণেক অরবণে নিষ্পাপ হয় চিত্ত। 

এত দুরে উদ্ষোগপর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 

ইতি উতযোগ পর্ব সমাঞ্ধ ॥ জথা দিষ্টং 

[ ইত্যাদি ]। ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিখ 
১৮ জৈষ্টা রোজ বুধবার লিখিতং কিসোতি- 
চরন দাস সাং বাপিঠ্য। পূর্ববাড় তরফে 
জুঞ্খাভণ অষ্ঠ তালুক। এ পুস্তক €জ হণ্দে 

তাহার চোছ্য পুরূশ নরকে পড়ে ॥ 

৫৭৭। মহাভারত -উদ্যে।গপর্ব্ব। 

রচয়িতা _কাশীরাম ধাস। পত্র -৫৬ 

সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষ কতিপয় পঙ্জের 

দক্ষিণাংশের কতক অংশ নাই। বাঙ্গীল। 

তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ 

পড্ক্তি পধ্যন্ত লেখ।। পণিমীণ ১৯৩১৫ ৫৭? 

ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। , আপস্ত-_ 

শীশ্বকষ্ণায় নম ॥ 

অথ উততজোগপর্বব লিখ্যতে ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 

সত্য হইতে মুক্ত যদি হইল পঞ্চ জন ॥ 

তদন্থরে কি কম্ম করিল পিতামহগণ। 

আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ ॥ 

কোন দূত পাঠাইল! হস্তিন। নগরে । 

ধৃতনাষ্ট আদি ছুর্য্যোধনে বুঝাবারে ॥ 



১১৬ 

উত্তরগো গৃহযুদ্ধে কৌরবপ্রধান। 

অজ্জনের হাথে বড পাইপ অপমান | 

শিবিরে আপিএ। রাজা কি. তৈল বিচার। 
মুশিবর করিঞা বিশ্তার ॥ 

শেষ « ভণিতা-_ 
ন। ভাবিহ ছুন্ম মাতা জাই নিজ স্থানে। 
এত বলি দগ্ুবৎ করিল চরণে ॥ 

গাএ প্রণমিঞ্া। গেল কণ নিকেতনে । 

অশত লোচনে কুন্তী আইলা নিজস্থানে॥ 

মহাভারতের কথা অমুতলহরাী। 

কাহার শক্তি ইহা! বলিবারে পারি ॥ 

ব্াদবিরাচিত কথা অনুত সমান । 

সংসারে ছুর্দভ নাহি ইহার সমান ॥ 
কাশীরাম দান কহে বন্দিএ] মারায়ণে। 

শিবধপি রহ মন গোবিন্দচরণে ॥ 

উদ্যোগ সমাপ্ু শুনিল জন্মেজয়। 

ভীম্ষপর্বেবর কথা কহ মুনি মহাশয় ॥ 

ইতি উংজোগ পৰব্ধ সমাপ্ত হইল ॥ সন ১১" ৫ 

সাল তাং ৭ মাথ রোজ রবিবার ॥ গাজন 

হই ৫01 তাহাতে বেলা নিরোপন হুইল না ॥ 

কাগন কিছু গ্রিয়াদা ছিল সেই এই পুস্তক 
শরামন্বরণ মিংহ আরতদায়। ধরবে সে সকল 

নত1। 

৫৭৮। মহানারত--ভীত্পর্ব্ব। 

চিড়া কাদির পাস। 

সম্পূণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 

পৃ্ট।য় ৭ হইতে, ৯ পড়ক্তি পঙ)গ লেখা। 
পরিমান ১৪ ৫৪৭০ হীঞ্চ। লিপিকাল ১০৫৭ 

সাল। 

পএ ১-১১০) 

এক এক 

আস্ত-_ 

৬৭ শীখাকুষ বরনহ ॥ 

অথ ভীম্মপর্বা লিক্ষতে ॥ 

সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা | ২য় সংখা 

জগ্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন। 

তার পরু কি করিল! পিতামহগণ ॥ 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 

অমুত সমান এই ব্যাসের বর্ণন ॥ 

সভ1] করি বপিলেন গাজা হুষ্যোবন । 

চরমুখে আদেশিলা যত সভাঙ্ন ॥ 

শুনিয়। বাসার আজ্ঞ। আইল ততক্ষণ । 
উম্ম দ্রেণ কুপাচাধ্য গাধা নন্দন ॥ 

অশ্বখখামা মোমদত্ত বাহলীক হৃমতি। 

শল্য ভগদন্ত আর রি এ ॥ 

৮ ভ] চারের বলে কুরুনরবরে । 

প*গ্রামে বাঠহিনীপতি করিব কাহাণে ॥ 
৬ণিতা1- 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্। 

প্রথম দিনের যুদ্ধ টহল সমাধান ॥ 
শেষ-- 

শ্রশয্যায় ভীগ্ম বীর তথায় রহিল । 

*ম্মরাজ আপন শিবিরে চলি গেল ॥ 

আনন্দে পগুবগণ করিল প্রয়াণ। 

অপ্দনের আগেতে চলিলা নারায়ণ ॥ 

বিজয় পাঞ্লকথ। অমুতলহধী | 

শুনিলে খাপদ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

আমু যখ বুদ্ধি হয় পাপের বিনাশ। 
একাছে শুনিলে হুর বৈকুঠেতে বাপ । 

দনোসয় রালা সব্দগুণে অহ্ুপাম। 

তাহার ৮পিত্র হয় জগত বাখান ॥ 

কাশীরাঁম দান কহে পাচালীর মত । 

দশম দিবলের যুদ্ধ হইল সমাপ্তি ॥ 

ইতি ভিম্বপর্ধ সমাঞ্ধ সঃ বথুনাথসা এপ্ 

পামারপাড়া আচিনিবাম খা মন ১০৫৭ পাল 

তাঃ ২৪ আন্বিন॥ রোজ বুধবার ॥ ৪ চাপ 
দণ্ড বেলা তাকথে সমাণু ॥ 

রাত 



রর বধ 

৫৭৯। মহাভারত- ভীম্মপর্ব 

রচঞ্তি_কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, 

$-৩৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙক্তি পধ্যন্ত 

লিখিত । পরিমাণ ১৪ * 91০ ইঞ্চি । লিপি- 

কাল ১১৮৪ সাল । আরক্ভ-- 

৬৭ শ্রীহপিঃ ॥ 
অথ ভীম্মপর্বব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় কহে কহ শুনি মুনিবর । 

উলুক কহিল গিয়া! কপ উত্তর ॥ 

তবে কোন্ কম্ম ৫কল দুষ্যোধন বীর । 

কোন কম্ম তৈল হবে রাজা যুণিষ্টির | 

€বধশম্পায়ন কহে শুনহ নুপবর । 

ছুই ধরলে সংগ্রাম হইল বহুতৰ ॥ 

কৌরব পাগুব তবে সব সমুদিত । 
পৃথিবীর জত রাজা আইল: তুরিত। 
কুরুক্ষেত্রে আমিয়। মেলিল সভে"" | 

জাঁর জেই সৈস্ভের সহিত অনলি ॥ 

সভে মহাবীধ্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ 
ভে রণে বিশারদ কেহো নহে নান ॥ 

তজ্জন গঙ্গন সভে করে অহঙ্কার 

সভে মহাবলবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥ 

এণিতা_ 

ভীম্মক পর্কের কথ। বিচিত্র ভারত গাথা 

শুনিলে কলুষ জায় নাশ । 

কমলাকান্ধের চুত হেতু দশের গ্রীত 

বিনচিল কাশীরাম দাস। 

শেষ__ 
কর্ণ বীর আসিয়া ভীম্ষেরে প্রথমিল। 

ভীষ্ম বীর তার তরে আশীর্ববাদ কৈল ॥ 

ভীক্মপব্র স্তরধারস গ্জেই জন শুনে। 

'আধু যশ বুদ্ধি তার হয় দিনে দিনে ॥ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 1. ৯৮ টি 

ইহার শ্রবণে জত কথ লভে নরে। 

তাদৃশ নাহিক স্থুখ স্বর্গের উপরে ॥ 

মহামহারাজাগণে হইল কালপ্রাপ্ত। 

এত দূরে ভীন্পর্ধ হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি ভিম্ষপর্নন সমাপ্ত ॥ সন ১১০৪ সাল 

তারিখ ৭ বৈপাথ ॥ সার্দ হইল ॥ লিখিতং 

শ্রগৌরমোহম সেন সা'কন ওডিহা জথা ষটং 

| ইত্যাশি || এ গ্রঙ্থ জে চুরি “রে তাহাকে 

গোবধ ব্রখাবপেরণক্গে পাপ হয় তাহাই 

হইবেক। 

৫৮০। মহাভারত--ভীঅপর্বব। 

রচয়িতা কাশবাম পান । পঞ্জ ১২৯) 

সম্পূণ। বাঙাল! তুণট খাগছ। এক এক 

পষ্টায় ৯ হউতে ১২ পও ৮ পয্যন্ (লিখিত | 

পরিমাণ ইঞ্চি । লিপিকাশ 

১১৮৯ সাল। 

১৫।- ৮৪০ 

আরস্ত-- 

৭ ঢওক্পর্ক লিখাতে ॥ 

রাজার বচনে যারা করিল সর্দজন | 

লগ্র করি সৈম্তগণ গেল ততক্ষণ ॥ 

তবে যুধিষ্ঠির সহ সব ত্রাতগণ। 

সপ্ত অক্ষৌহিনা সেনা করিয়া সাজন ॥ 

সেনা ভাগ কি নিল সব সেনাপতি । 

সব সৈগ্ সাজি কৃঞ্ধের অন্থমতি ॥ 

প্ররুষ্ণ বলিল তবে শুন নৃপবর। 

সব সেনাপত্তি তব ইন্দ্রের মোসর ॥ 

ভীমসেন ধনগ্বয় মাদ্রীর নন্দন । 

আর আর রাজাগণ বড় বিচক্ষণ ॥ 

প্রপদ 'অভিমন্্য বিরাট মহাশয় । 

এক এক সেনাপতি মরে ছুঙ্জয় ॥ 

গাত্যকি প্র্যন্ন আদি অন্ভ্বনের ধলে। 

মহাযুদ্ধ কুরিবেক রাজা যে সকলে ॥ 



১১৮ 

বিন্দ আর অনুিন্দ ভীম্মক রাজস্ত। 

এ সকল মহাযোদ্ধা সংগ্রামে পূজিত ॥ 
ভণিতা-_- র 

কাশীরাম দাস কয় শুন সাধু মহাশয় 

ভীম্মপর্ব ভারত কথন । 

মহাভারতের কথা শ্রবণে খগ্ডয়ে ব্যথা 

ভজ সাধু গোবিন্দমচরণ ॥ 

শেষ-_ 

ভীম্মের বচন ন। শুনল ছুধ্যোধন। 

রাজাগণ লয় গেল শিবিরে তখন ॥ 

তবে কণ আসিয়৷ ভীম্মেরে সম্ভীষিল। 

ভীম্ম বীর তাহারে অনেক প্রশংসিল ॥ 

তবে কর্ণ বীর গেল৷ আপন শিবির । 

শরতল্লে রহিলেন ভীম্ম মহাবীর ॥ 

বিজ্জয় পাগুবকথ। অম্বতলহরী | 

শুনিলে অধশ্ম খণ্ডে পরলোঁকে তরি | 

মহাভারতের কথা অমুত সমান। 

কাশীরাম দাস কহে ভীম্মপর্ব সমাধান ॥ 

ইতি ভীম্ম পর্ব সমাপ্ত.॥ শ্রখোসাল দেবশম্মণঃ 

স্বাক্ষরমিদং ॥ শ্রীকাশীনাথশন্মণ: পাঠার্থং ॥ 

শকার্ধাঃ ১৭০৪। পোমবার অযাবাশ্য। 

২২ ফান্ধন সন ১১৮৯ সাল। 

জর 

৫৮১। ,মহাভারত- ভীত্মপর্ব্ব । 

রচয়িতা--কাশীরাম দাঁপ। পত্র ১-১৩, 

১৫-৭১, ৭৪-১৪৮, অসম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের 

প্রথম অংশের কতকটা নষ্ট এবং অন্য কতক- 

গুলি পত্রের লেখ। অস্পষ্ট হইয়াছে । বাঙ্গাল! 

তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৮ 

প.ক্তি পধ্যস্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩ ১৫৫1০ 

ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১১৯৮ সাল। আরম্ভ-- 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ২য় সংখা! 

শ্রীহরি। 

তবে কোন কম্মশ কৈল ছুর্য্যোধন বীর। 

কোন কর্ম কল তবে রাজা যুধিষ্ঠির | 
কোন২ বীর আইল সংগ্রাম ভিতরে । 

প্রত্যক্ষে সকল মুনি কহিবে আমারে ॥ 
ঠব্শম্পায়ন বলে শুন নুপবর | 

ছুই দলে সাজিল অনেক আপয়ার ॥ 
কৌবব পীগুব তবে নকল সহিত। 

পৃথিবীর জত রাজা আইল তুরিত ॥ 

অহঙ্কারে জত রাজা আইসে"*ধারী | 

জার জেই সৈন্য সঙ্গে আইল আগুসরি। 

মভে মহাবলবস্ত সংগ্রামে নিপুণ। 

সভে রণে বিশারদ কেহে। নহে উন ॥ 

দ্বিতীয় ইন্দ্রের সম এক২ বীর। 

যুগান্তের যয জেন কম্পিত শরীর ॥ 

তঞ্জন গঞ্জন ভে করে অহঙ্কাঁর। 

সূভে মহাবীধ্যবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥ 

ভণিতাঁ-_ 

দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধ ভীন্মপর্বের হয়। 
ব্যাসবিরচিত তাহা কাশীদাসে কয় ॥ 

শেষ__ 
কর্ণ আদি সভে আপি ভীন্ষ সম্ভাষিল। 

ভীম্ম বীর কর্ণকে বহুত প্রশংসিল ॥ 

কর্ণ বলে পিতামহ করিয়ে প্রণাম । 

যুদ্ধে পড়ি স্বর্গে জেন আসি তবস্থান ॥ 
এই আশীর্বাদ তুমি করহ আমারে । 

অঙ্ছুন সহিত কোথা পাইব সমরে ॥ 

তৌম। হেন বীর জেই কৈল পবাজয়। 

কেবা জিশিবারে পারে পাগডব ছুঙ্জয় | 

এতেক শুনিয়] ভীক্ম কর্ণের বচন। 

সাধু২ প্রশংসা কবেন তত ক্ষণ ॥ 



৬৩ বর্ষ] 

কুরুগণ চলি গেল আপন শিবিরে । 
শরনম্ব, শয়নে রহিল! ভীম্ম বীরে ॥ 
পিতামহে বহুমত শ্বন করিয়।। 

কৃষ্ণ আর গুরুজনে সকলে বন্দিয়। ॥ 

কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই চলিল! শিবিরে । 
যুদ্ধ পরিবন্ধ করি নান। অস্ত্র সারে ॥ 

ুষ্ট মন্ত্রিগণ লঞ্। কুরুনরপতি। 

বিচার করহ সভে ইহার যুগতি ॥ 

তি শ্রীমহাভাবথে ভিন্বপর্বে দশম দিবষের 

যুদ্ধ নামেতি সমাপ্ত 1*॥ লিখিতং শ্রীরামস্বরণ 
শীংহ সাঁকীম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার 

ওড়ম্ব বাঙলা য়ামলে উন্গরেজ কুম্পানী ইতি 

সন ১১৯৮ সন এগার নও আটান্ব্বই সাল। 

এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহ] 

চুরি করিবেক তাহার সত্য নাঘ হইবেকমিতি 
তারিখ ৬ ৫বসাখ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত 

হইল 

৫৮২। মহাভারত জ্লোণপর্বব। 

রচয়িতা_-কাশীরাম দাম। পত্র 

৫-৬০, অসম্পূর্ণ । ব'ঙ্গালা তুলট কাগজ। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পড.ক্তি পর্যন্ত 

লেখা । শেষের কতিপয় পত্রের লিপি অস্পষ্ 

হইয়া গিয়াছে । পরিমাণ ১৩১ ৪|০ ইঞ্চি । 

লিপিকাঁল ১০০০ সাল। আস্ত, 

৭ শ্রীশ্রীহুর্গা ॥ 

দ্রোণপর্বব লিক্ষতে ॥ 

৫বশম্পাঁয়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

সমরে পড়িল যদি ভীম্ম মহাশয় ॥ 

দশ দিন করি যুদ্ধ মারি সেনাগণ। 

আপন ইচ্ছাপ্ন আজি তেজিব জীবন ॥ 

১২) 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১১৯ 

ভীম্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন । 

হাহাকার করি সভে করএ রোদন ॥ 

মহানাদে ঝোদন করএ সেনাগণ। 

কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল ছুর্যোধন ॥ 

ভীষম্মের মরণে কর্ণ অনেক পাইল ত্রাস। 

যুদ্ধ কৰি প্রাণ ধিব কহিলেন ব্যাস ॥ 

হেন কালে দুর্যযোধন ইচ্ছিল। বিচার । 

কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥ 

তোমা বই যোদ্ধাপতি নাহিক আমার । 

কেবল ভরস। মাত্র করিএ তোমার ॥ 

উপরোধ করি ভীম্ম ন৷ করিল! রণ। 

তুমি মোরে ধরি দিবে ধন্মের নন্দন ॥ 
ভণিতা-_ 

ভারত চরিত্র অশবণে অস্বত 

ব্যানমুখে পরকাশ । 

কায়স্থ খেয়াতি দেবকুলে স্থিতি 

বিরচিল কাশীদাস | 

শেষ 

বত্বসিংহাঁসনে বৈসে ধন্মের নন্দন । 

ভ্রাতগণ সহ সভে আনন্দিত মন ॥ 

মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন। 

যুদ্ধ শান্তি হয়্যা সভে করিল শয়ন ॥ 

সপ্তয় কহেন যুদ্ধে ত্রোণের মরণ। 

শুনি শোকে ধৃতবাষ্ট করয়ে রোদন ॥ 

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে । 

এত দূরে ভ্রোণপর্বব হৈল সমাধানে ॥ 

কাশীরাম দাদ কহে করি জোড় করে। 

প্রোণপর্বব সমাপ্ত হইল এত দুরে ॥ 
সাটি পাতে সমাপ্ত | জথ দিষ্টং [ ইত্যাদি। ] 

"ইতি সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ য়াগন 

রোজ বৃহস্পতি বারে তিথি চতুদ্দিসি কৃষ্ণ- 
পক্ষে ।॥ লিখিতং শ্রীসিধাম পাল পুস্তক নিক্গ 



১২ ৪ 

৫৮৩। মহাভারত- (দ্রোণপর্বব | 

রচয়িতা__কাঁশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ৯ পডক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ 

১৩৪০ ১৮৪1০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৭২ লাল। 

আরস্ত-_ 

৭ শ্রী হরি: । 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

পমরে পড়িল। যদ্দি ভীম্ম মহাশয় ॥ 

দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ। 

আপন ইচ্ছায় তিহে! তেজিল জীবন ॥ 

ভীম্ম ষদ্দি পড়িল! আকুল দুর্য্যোধন। 

হ1 হ। ভীম্ম শব করি করয়ে রোদন ॥ 

হা! হা শব্দে রোদন করয়ে সেনাগণ। 

কর্ণে ভাকি কহিতে লাগিল] ছুধের্যোধন ॥ 

ভীম্মের মরণে কর্ণ হদে পাইল ত্রাম। 

যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস। 

হেন কালে দুর্য্যোধন করয়ে বিচার। 

কারে সেনাপতি করি কে আছে আমার 

কেবল ভরসা আমি করিয়ে তোমার। 

বুঝিয়া করহ যুক্তি কি করি ইহার। 

হেন কালে কহে কপাচাধ্য মহামতি । 

দুর্য্যোধনে ডাকি বৈল শুনহ যুগতি। 
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিছ্যমানে। 

পৃথিবীতে বীর নাঞ্ দ্রোণের সমানে ॥ 
শেষ ও ভণিতা-_ 

মুন বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর। 

দ্রোণাচাধ্য পড়ি গেল। সমর ভিতর ॥ 

সন্ধ্যার সময়ে দ্রোণ পড়ি গেল৷ রণে। 

রোদন করয়ে জত কুরুসৈম্তগণে ॥ 

দুধ্যোধন রাজ! কান্দে করি হাহাকার । 
সৈন্তমধ্যে মহাশব ক্রন্দন অপার ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [২য় সংখ্য। 

হেন কালে আল্যা! তবে বীর অশ্বখামা । 

কৃতবন্মা সঙ্গে আর কৃপাচাধ্য মামা ॥ 

পিতার বিনাশ দেখি হইল! অস্থির । 

শোকে অচেতন হল্য। অশ্বথাম বীর ॥ 

ধৃটহায়হাথে শুনি পিতার মরণ। 

মহাকোপে কাপে বীর দ্রোণের নন্দন ॥ 

দুধ্যোধনে চীঁহি বলে ভ্রোণের কোঙর। . 

আমি জে কহিয়ে তাহ] শুন নৃপবর ॥ 

গো বধেতে ব্রহ্মবধে জত হয় পাপ। 

ৃষ্টদুয্ না মারিয়া যদি এড়ি চাপ । 

এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার । 
যুদ্ধ নিবগ্তিয়৷ গেলা স্থান জে জাহার ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে । 

কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দচরণে ॥ 

ইতি ভ্রোণপর্ব সমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। 

লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দ্ধ চন্দ॥ সাকীম 

হাজীপুর ॥ পুস্তকমিদং শ্রীগোকুলদা ঘোষ 

সাকীম উদয়গঞ্ড পরগনে বরদা সরকার 

মন্দারণ সন ১১৭২ শাল তাপিখ ৬ চৈত্র রোজ 

রবিবার। বেলা ডেড় প্রহরের কালে 

সমাপ্তং ॥ ইতি ॥ 

৫৮৪। মহা ভারত- _দ্রোণপর্র্ব। 

বূচয়িতা_কাশীরাম দাম। পত্র ৫-৪৫, 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গীল। তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পর্যন্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৫॥০ ৪5০ ইঞ্চি। লিপিকাল 

১১৯৯ সাল। পঞ্চম পত্রের আরম্ভ-_ 

আর দশ বাণ এড়ে তার। হেন ছুটে । 

আঁচাধ্যের বুকে গিয়। বস্তু হেন ফুটে ॥ 



১৩ বর্ধ ] 

বাণ খাঞা ফ্রোণাচার্্য হইল অচেতন । 

হাহাকার করিয়। ধায় জত সেনাগণ ॥ 

আর রথে করি তবে দ্রোণেরে লইল। 

রথ লইয়৷ মারথি সত্বরে পালাইল ॥ 

দ্রোণভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর । 

বাণবুষ্টি করিয়! সব করিল অস্থির ॥ 

ভীম ছুর্য্যোধনে তবে হইল সমর। 
সব ষোদ্ধাগণ দেখে থাকি অন্যত্বর ॥ 

গদাযুদ্ধ করে দৌহে দ%ৌোহার উপর | 

হুঙ্কার শব্ধ ছাড়ে মহা ভয়ঙ্কর ॥ 

বাযুবেগে গদা গোটা ফিরায় মস্তকে। 

মহাক্রোধে ছুই জন প্রহারে ছুহাকে ॥ 

পর্বত উপাড়ি দৌহে দুহার উপরূ। 

ছুই দিগে ছুই জন ছুই মহীধর ॥ 
গদার প্রহারে ছই জন হইল জঙ্জর | 

নিস্তেজ হইল! ধৃতরাস্ট্রের কোর । 

যুদ্ধ এড়ি ছুর্য্যোধন পলাইয়! জায়। 

মহাবীর ভীমসেন পাছে পাছে ধার ॥ 

ভণিত1--- 

ভারত চরিত ব্যাস বিরচিত 

শ্রধণে কলুষ নাশ । 

কায়স্থে উত্পতি আমি হীনমতি 

বিরচিল কাশীদাস ॥ 

শেষ, 

মুনি বোলে শুন জন্মেজয় নৃপবরে । 

ভ্রোণাচাধ্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতণে ॥ 

সন্ধা। সময়ে দ্রোণ পড়ি গেল রণে। 

রোদন করয়ে জত কুরুমেনাগণে ॥ 

ছুর্য্যোধন রাজ কান্দে করি হাহাঁকার। 

সৈম্তমধ্যে মহাশবধ রোদন অপার ॥ 

হেন কালে তথ! উপনীত অশ্বখামা। 

কৃতবর্শ৷ সহে আইল কৃপাচারধ্য মাম? ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২১ 

পিতা” নিধন শুনি হইল! অস্থির । 

শোকেত অস্থির হইলা অশ্বখাম! বীর ॥ 

ধৃ্টহায়হাতে শুনি পিতার মরণ। 

মহাকোপে কাপে বীর ভ্রোণের নন্দন ॥ 

ছুধের্যোপন চাহি বোলে দ্রোণের কোর । 

আমি জে করিব রাজ] শুনহ উত্তর ॥ 

বিন ধৃষ্ৃঘ্যন্বধে কবচ যদি এড়ি। 

সর্ধবধন্ম নষ্ট হয় নরকেত পড়ি ॥ 

এত শুনি আনন্দিত কৌরবকোওর। 
যুদ্ধ নিবন্দিয়া গেল৷ আপনার ঘর ॥ 

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে। 

এত দূরে দ্রোণপর্র্ব হইল সমাধানে ॥ 
ইতি ত্রোণপর্ব সমাঞ্ত ॥ পুস্তকমিদং 
শ্রীকাশীনাথ দেবশর্দশণঃ ॥ শকাব্দাঃ ১৭০৪ 

মৌর আশ্বিনম্য পঞ্চমদিবসে বুধবারে অসিত- 
পক্ষে দ্বাদস্তাস্তিথৌ। সন ১১৯৯ সাল তারিখ 
৫ আশ্বীন ॥ 

৫৮৫। মহাভারত-_কর্ণপর্বব | 

রচয়িতা_কাশীরাষ দাঁপ। পত্র ১-২৮, 

৩০-৪৪, অসম্পূর্ণ। কতিপয় পত্রের দক্ষিণাংশ 

ছিন্ন বলিয়। পত্রাঙ্ক নাই এবং শেষের ২ পৃষ্ঠার 

লিপি অস্পষ্ট । বাঙ্গাল তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পউক্ভি পর্যযস্ত লেখা। 

পরিমাণ ১৩০ ১৪॥০ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১০০০ সাল । ক, চ, ড়, ট, এই কয় অক্ষরের 

আকার পুরাতন। আরম্ত-- 

৭ শ্রীকৃষ্ণ: ॥ 

জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধনম। 

অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ ॥ 

মহাবীর ভ্রোণাচার্য্য পড়িল সমরে । 

তরে অর সেনাপতি করিব কাহারে ॥ 



১২২ 

কিরূপেতে কর্ণ বীর হৈল পরাজয়। 

যুদ্ধবিবরণ কথা কহ মহাশয় ॥ 

মুনি বলে শুনহ হৃপতিচূড়ামণি। 
কহিব অপূর্ব কথা ভারতকাহিনী ॥ 

ভীম্ম দ্রোণ হত হৈল সমর ভিতরে । 
দেখি ছুর্ধ্যোধন রাজা চিন্তিত অন্তরে ॥ 

বহুবিধ বিলাপ করয়ে নরবর । 

কান্দিয়। বিধিরে নিন্দা করিল বিস্তর ॥ 

অশ্বখাম] শকুনি সহিত তুর্যোধন। 

মন্ত্রণ। করিল তবে যুদ্ধের কঁবণ ॥ 

প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে। 
দৈবের বিপাকে হেন কালেতে সংহারে ॥ 

নির্ধারিয়। কহ সভে জেই যুক্তি সার। 
কাহার শরণে হব [ রণ সিন্ধু পার ॥ 

ছুধ্রযোধন নৃপতির শুনিঞ। বচন। 

চিস্তিয়া স্থযুক্তি তবে বৈল সর্বজন ॥ 
কর্ণ সেনাপতি কর শুনহ নৃপতি। 

সর্ধবগুণে কর্ণবীর আছয়ে মহামতি ॥ 

শেষ ও ভণিতা--- 

যখন পড়িল কর্ণ শল্য হইল বিব্ণ 

যুদ্ধের নাহিক অপসর। 

আকষিল কর্ণশোকে রাজাকে শাস্তায় লোকে 

হুের্োধন গেল! বানাঘর ॥ 

তবে কষে করে স্বতি যুধিষ্ঠির নবপতি 
আজি মোর স্থস্থ হল মন। 

তুমি জার সারথি ভাগ্যবান্ সেই রথী 
জিনিতে পাবে ভ্রিভুবন ॥ 

আজি বস্থমতী পাইলু' আজি সে নৃপতি হইলু' 

আজি সে সফল পরিশ্রম । 

কর্ণবীর মহাবল পড়িল ধরণীতল 

গ্রামে সাক্ষাৎ যেন যম॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [২য় সংখ্যা 

হেন মতে সর্ধলোক পাসরিল দুঃখ শোক 

স্থখে কৈল শিবির প্রবেশ । 

আনন্দিত পাঁও্বল নৃত্যগীত কুতৃহল 

কুরুসৈন্ে শোকের আবেশ ॥ 

বিজয় পাগুৰ নাঁম পুণ্য কথ! অন্পাম 

কাশী কহে পাঁচালীর মত। 

শুনি পায় চতুর্বর্গ এত দূরে কর্ণপর্বব 

স্থধা সম হইল সমাপ্ত ॥ 

ইতি শ্িমহাভীরতে কর্ণপর্বব মংপূর্ণ। লিখিত 

শ্রীনিমানন্দ দাস বেজ ॥ সাং বীকাদহ ॥ .. 

সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ কাত্বিক ॥ জথ। 

ৃষ্টং [ ইত্যাদি || 

৫৮৬। মহাভারত- _কর্ণপর্ব্ব। 

রচয়িতা_-কাশীরাম দীস। পত্র ১-৩০, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । প্রতি পৃষ্টা 

৯ পঙক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ ১৪ ৮৪9০ 

ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৮০ সাল। আরম্ত-- 

৭ শুুশ্রীকৃষঃ 

কর্ণপর্ব লিখতে ॥ 

প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে। 

দেবের বিপাক হেতু বধএ সংসারে ॥ 

ভীম্ম দ্রোণ পড়িল চিন্ত এ দুর্য্যোধন । 

কারে সেনাপতি করি কে করিব রণ ॥ 

এতেক চিন্তিয়! রাজা আকুল পরাণ। 

মন্ত্রিগণ আনি তবে করএ বিধান ॥ 

দুধ্যোধন বলে সভে শুনহ বচন। 

মহাযুদ্ধে হইল দেখ দ্রোণের ত্রিধন ॥ 
কারে সেনাপতি করি কে যুদ্ধ করিব। 
পাওবেরে জিনিঞা মোহোরে রাজ্য দিব। 
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এতেক রাজার শুনি বিনয়বচন । 

পরম পণ্ডিত সভে বুদ্ধে বিচক্ষণ। 

মন্ত্রিগণ বলে শ্রন কহিএ তৌমারে। 

সেনাপতি কর রাজ হু্যের কুমারে ॥ 

সর্বগুণে কর্ণ বীর হয় মহামতি। 

মেন। অভিষেক সভে কর শীপ্রগতি। 

কর্ণ সেনাপতি হয়া। করিবেক রণ। 

কর্ণ মনে বুঝিবেক পাগ্ব কোন জন ॥ 

কর্ণ বীর যুঝিবেক চিন্তি দূর্যোধন । 

সেনাপতি অভিষেক কৈল ততক্ষণ॥ 

কর্ণে অভিষেক করি আনন্দধদয়। 

অবশ্ঠ করিব কর্ণ পাও্ডবেরে জয় ॥ 

ভণিতা-_ 

মহাভারতের কথা স্থুধানিন্ধুবত। 

কাশীরাম দাস কহে পিয় অনুত্রত ॥ 

শষ 

গুন২ মহারাঁজ। করি নিবেদন । 

অজ্জনের বাণে কর্ণ হইল নিধন ॥ 

যুধিষ্ঠির রাজ] হইল! আনন্দে পৃণিত। 
কৃষ্ণাঙ্জনে আলিঙ্গন দিলেন তৃরিত ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন শুন দৈবকীনন্দন। 

আজি সে আমার শক্র হইল নিধন ॥ 

নির্ভয় হইলাম আজি শুন নারায়ণ। 

এ তিন ভুবনে প্রভু তুমি মে কারণ। 
তোমার চরণে জার আছএ ভকতি। 

তাহারে দিনিতে পারে কাহার শকতি। 

হেথা রাজা দৃর্য্যাধন কর্ণের কারণে। 

উঠি বসি রঙ্গনী করিল জাগরণে ॥ 

প্রভাতে উঠিয়। ছুর্য্যোধন নরপতি । 

কূপ অশ্বখামারে ডাকিল শীঘ্রগতি ॥ 

শল্য রাঁজ! প্রভৃতি তবে আইল সর্বজন 

কাতর হুইয়! কহে রাজ! ছুর্্যোধন। 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২ 4 ঝ্ 

মহাভারতের কথ! অমৃতলহরী । 

কাহার শকতি তাহা বণিবারে পারি । 

সত্যবতীহ্ৃদয়নন্দন মুনি ব্যান। 
পাচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥ 

ইতি কর্ণপর্বব সমাপ্ত ॥ জথা! দৃষ্টং |ইত্যাদি]। 
স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ মজুমদার পুস্তক শ্রীগোকুল- 

চন্দ্র যগ্রহারি মন ১০৮ মাল তাঃ ১৫ আসাড় 

এ পুস্তক দে হরে তাহার চর্দ পুঞুষ নরকে 

পড়ে ॥ 

৫৮৭। মহাভারত- শল্যপর্ব্ব। 

রচয়িতা_কাশীরাম দান। পত্র ১১৬, 

সন্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পও.ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 

পরিমাণ ১৪।০ ৮? ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১৭৬ 

সাল। আধস্ত-- | 
৭ শ্রীরাম: ॥ 

মহাঁনারত সৈল্য পর্ব ॥ 

জগ্মেজয় বাজ] বলে শুন তপোধন। 

অশ্জ্ীন সমান বাঁর নাঞ্জি কোন জন ॥ 

কর্ণ হেম ক্ষেত্রিয় পড়িল জার বাণে। 

অঞ্জন সমান বীর মাএ তিিতুবনে ॥ 

. ধন্য ২ যুধিষ্ঠির মথ। নারায়ণ। 

শিব ব্রহ্মা আদি জার ন। পায় দর্শন. 

এমতি তপস্য। কার না মহীমুনি। 
এত পুরুষার্থ কার শ্রবণে না শুনি। 

কহ সেনাপতি তবে হৈল্য কোন জন। 

মুনি বৈলা শুন রাজা সে সব কথন ॥ 

শল্য সেনাপতি €ল্য বাজ দুর্যযধন। 

জয় আশ! নাঞ্জি জাতে কৌরবনন্দন ॥ 
শেষ ও ভণিতা-_ 

মদ্ররাজ পড়িল কৌরবসেনাপতি। 
তাহ! দেখিপাওবের আনন্দিত মতি ॥ 



১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 

পিংহনাদ জয়বাগ্ভ নান! কোলাহল। 

হরিতে নাচে গায় পাওবের দল ॥ 

অর্ধ দিন যুদ্ধ করি পড়িল ভূপতি। 

মনে বড় ভয় পাল্য কৌরবসন্ততি ॥ 

সেনাপতি পড়িল! দেখিল৷ কুরুদল ৷ 

বিষাদে চিন্তিত হৈল] কৌরব সকল ॥ 

ভয় পাল্য হুধ্যোধন শলোর মরণে। 

কপ অশ্বখাম। পুহ্থ বুঝায় তখনে ॥ 

এতেক শুনিঞ্া রাজা বিষাদ তেজিল। 

যুদ্ধ হেতু সেনা গণে আঁদেশ করিল ॥ 

অবশেষ সৈম্তগণ জতেক আছিল । 

যুদ্ধ করি সর্বজন সংগ্রামে পড়িল ॥ 

সৈন্য হত দেখি রাজা কাতর হুইল । 
ছৈপায়ন হুদে গিয়! লুকায়্যা রহিল ॥ 

পাগুব বিজয়কথা অমৃত লহরী। 

শুনিলে অধশ্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

শুন ২ ওরে ভাই ৫হয়া একমন। 

কাশীরাম দান কহে ভারথ কথন ॥ 

ইতি সৈল পর্ব সমাপ্তঃ॥ সন ১০৭৬ সাল 

তারিখ ২. শ্রাবন স্বাক্ষর শ্রীদর্পনারায়ন দাস 
দে পঠনার্থে শ্রীগোরাচাদ লো ইতি । 

৫৮৮। মহাভারত- শল্যপর্ব্ব। 

রচয়িতা1__কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পক্ত-ক্তি পর্য্যন্ত লেখ! । 
পরিমাণ ১৩।০ ১৪1০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৪ 

সাল। আরভ-- 

৬৭ শ্রীহবিঃ। কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রীয় নমং ॥ 

সৈল পর্ব লিখ্যতে ॥ 

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির স্দন। 

তদস্তরে কি করিল। রাজা ছুধ্যোধন ॥ 

[২য় সংখ 

কণ হেন মহাবীর হত হৈলা রণে। 
তথাপিহ আশ! না টলিল দুর্ষেযোধনে ॥ 

কিবূপ পাগুব সনে পুন ৫কল রণ। 
সেনাপতি অপর হইল কোন জন 

বৈশম্পায়ন কহে শুন নৃপবর। 

সমরে পড়িল যদি কর্ণ ধনুদ্ধর ॥ 

হাহাকার করি কান্দে রাজ! ছুেযোধন। 

মুহ্ু২ পড়ে রাজ! হইয়া অচেতন ॥ 
শকুনি সৌবল কপ দ্রোণের নন্দন । 

রাজারে ধরিঞা বোলে প্রবোধবচন ॥ 

কর্ণের মরণে রাজ। না৷ করিহ ভয়। 

মহ। ২ রথ আছে তোমার আশ্রয়॥ 

মহারাজ! শল্য আছে মদ্র অধিপতি । 

অজ্জুনে জিনিব হেন ধরএ শকতি ॥ 

ভণিতা_ 

মহাভারতের কথা অম্বতসমান । 

কাশীরাম দাঁপ কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

শেষ-_ 

সর্ব দেবতার নাম আছএ ভারতে । 

দেব খষি মুনি কত আছএ ইহাতে ॥ 

পৃথিবীর মাঝে জত আছে পুণ্যবান । 

সভাকার নাম আছে ভাবত লিখন ॥ 

অতএব শুন সভে শীমহাভারথ। 

অন্তকালে নেন কৃষ্ণ পাঠাইঞা রথ ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে" সিবে কৃষ্দেহ। 

কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥ 

ইতি টৈলপর্ব সমাপ্ত! ইতি। লিখিতং 

প্রগৌরমোহন সেন সাকিম লওডিহা 
পরগনে খটউ্গ। সরকার শ্রীধুত বাঁজ। সাহেব 
দজিউ। সন ১১৮৪ সাল তাঁবিখ ৯ আসাড়.. 

সংপুর্ণ হইল ইতি। জর! দৃষ্টং |. ইত্যাদি ]। 



৬৬ বর্ষ] 

৫৮৯। মহাভারতভ- গনী পর্বর্থ। 

রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, 

দ্পর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পু্টায় ৮ ও শেষ ছুই পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি লেখা । 

পরিমাণ ১৩০ ১৪1০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৫২ 

সাল। আরস্ত-- 

৬৭ প্রীপীিতারাম ॥ 

ছেপাঁয়ন হদে প্রবেশিলা ছুধ্যোধন । 

বিচারিআ পাও্ডব না পাল্য দরশন ॥ 

আপন শিবিরে গেলা ধশ্ম নরপতি । 

দুরেযোাধনতত্ে চর পাঁচে শীন্রগতি ॥ 

দুধ্যোধন হদে জানি তিন সেনাপতি । 

অশ্বখামা কৃতবশ্ম1! কূপ মহামতি ॥ 

জল স্তপ্ভি ছুর্য্যোধন আছেন নিঙ্নে । 

হদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে । 

উঠ২ যুদ্ধ কর না হয় বিমুখ । 
যুধিষ্িরে জনিঞ। ভূঙ্জহ রাজ্য হুখ ॥ 

নতৃব! পাগুবরণে হৈব উদ্ধগতি। 

গণেতে কাতর নহে ক্ষেত্রির শকতি ॥ 

কষ সহ চলিলেন পার নন্দন । 

রণস্থলে পড়িয়া রুহিল দুর্যোধন ॥ 

আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল। 

জেজার স্থানে সভে গমন করিল ॥ 

নৃপগণ লৈয়। চলিল যুধিষ্ঠির । 

বিষপ্র বনে গেল। আপন শিবির ॥ 

বিজয়ছুন্দুডি বাজে পাওবের দলে। 

হেনঞ্চি সমএ আলি হল সন্ধযাকালে ॥ 

পাগুববিজয় কথা অমুত সমান । 

অবহেলে শুনিলে জন্ম এ দিব্যজ্ঞান ॥ 

জত২ তীর্থ আছে এ মহীমগ্ডলে। 

তার ফল লতে মাধু ভারত শুনিলে ॥ 

বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৫ 

অমৃত অপূর্ব স্থধা নিগুঢ় রতন । 
ইহলোকে স্ব অস্তে বৈকৃঠ গমন ॥ 
ইহ]1 জানি শুন সভে না করিহ হেলা। 

কলি ঘোর সাগর তরিতে মাত্র ভেলা ॥ 

গ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। 

পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল। কাশীদান ॥ 

একাস্ত হইয়! ইহা শুন সর্বনরে। 

গদাপর্ব সমাপ্ত হইল এত দুরে 
জথ] দিষ্টং | ইত্যাদি ]| সন ১০৫২ সাল। 

তাঃ ১১ বৈসাথখ। গরাপর্ব সমাপ্ত ॥ ইতি 

পুস্তক শ্রুমুরূলি সিংহ ॥ সাঃ নাড়ুইবাজার 

ীপ্রীবাম ॥ 

৫৯০। মহাঁভারত- গদাপর্র্ব। 
রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, 

মম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ 

১৩/০ ১৫৪/০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৭৫ সাল। 

আরস্ত-_ 

প্রীপ্নীকষ্চচৈতন্ত ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন। 

তদন্তরে কি করিল পিতামহগণ ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয় । 

রণে পরাভব হুইয়া কৌরবতনয় ॥ 
দ্বৈপায়ন হুদে প্রবেশিল। ছুয্যোধুন । 

অস্ত্রাঘাতে কাতর বেখিত হইয়া মন ॥ 

অশ্বথথাম। কৃতবন্ম] কূপ শঙ্ক! পাই । 

দুধেযোধন জেই হুদে গেলেন তথাই ॥ 

শেষ 

আছিল আমার শিশ্ঠ কুরু অধিকারী । 

মারিলে তাহারে তুমি অন্যায় করি ॥ 

হেন ছার সভাতে বসিতে না জুআয়। 

কোপ হইল শহুলধর উঠিল সভায় ॥ 



১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

নিন্দা করি ভীমেবে চলিল হলধব। 

একেশ্বর রথে গেলা ছারকা নগর ॥ 

ভু্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি। 
আক!শেতে দেবগণ কল পুষ্পবৃ্টি ॥ 

নৃপগণ লইয়] চলিল ধর্মরাজ। 

বিষ বদনে গেল। শিবির সমাজ ॥ 

বিজয় পাণব কথা অমৃত সমান। 

একচিন্তে শুনিলে জন্মএ দিব্য জ্ঞান ॥ 

স্জোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস। 

পাঁচালি প্রবন্ধে ইহ। রচে কাশীদাস ॥ 

ইতি গদাপর্ধ সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১০৭৫ সাল 

তারিখ ২৮ পৌস রোজ মঙ্গল বর ॥ 

৫৯১। মহাভারত--সৌস্তিকপর্বব। 

রচয়িতা--ক।শীরাম দাপ। পত্র ২-১০) 

অপম্পূণ। বাঙাল! ভুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙক্তি পর্যন্ত লিখিত। 

পরিমাণ ১৩৭ ১৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল 

১১১৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ-_ 

কোন কম্দ তোমার সাধিল কোন জন। 

সভে পাগ্ডবের পক্ষ জানহ রাঁজন ॥ 

মোরে ঘদ্দি সেনাপতি করিতে সমরে । 

সসহায় সংহার করিতু পাঁওবেরে ॥ 

মোন বীরূপণ তুমি জান ভাল মতে। 
কোন্*জন জুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥ 

ইন্দ্র যম কুবের ব্রণ হুতাঁশন। 

আম! সহ বিরোধে তরিব কোন জন ॥ 

এক দিন যুক্তি না করিলে মোর সনে। 

আপন বিভব তুমি নাশিলে আপনে ॥ 

জনম অবধি আমি তোমার পালিত। 

তেকারণে তব কিছু করিব পিরিত ॥ 

এখনেহ সেনাপতি কর তুমি মোরে। 

আজি আমি পাও্বে পাঠাব যমঘরে ॥ 

ইতি সৌন্তিক পর্ধ সমাপ্ত ॥ 

সাল মাহ মাঘ রোক্ষে সোম বার দিবা এক 

প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। 

| ২য় সংখ্যা 

ভিতা-- 

সৌপ্তিক পর্বের কথ! অমুতের ধার। 

কাশী কতে শুনি ভবার্ণবে হই পার ॥ 

শেষ 
এটরূপে তিন জনে করেন বিচার । 

কোন মতে ভয়সিন্ধু হতে হব পার ॥ 

অভয় পঙ্কজ পদ চিস্ত অনুক্ষণে। 

.** স্থমতি আত্মা জেই নারায়ণে ॥ 

এইরূপে হল সেই রজনী প্রভাত। 

দশ দিগ প্রসন্ন উদ্দিত দ্িননাথ ॥ 

প্রাণভয়ে তিন জনে তথা নাহি রয়। 

চলিল। হত্তিনামুখে সশঙ্ক হাদয় ॥ 
ভারতে সৌপ্তিক পর্ব অপূর্ব্ব কথন। 
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 

সন ১১৬২ 

জথ! দিষ্টং 

| ইত্যাদি ]। সওঅক্ষরমিদং শ্রীরামহরি 
দত্ত সাঁকিম ঝজকাভাঙ্গ। পরগনে সাহাবা" 

ইতি ॥ 

৫৯২। মহাভারত-_সৌপ্তিকপর্র্ব। 

বচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাগজ । এক এক 

পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। 

পরিমাণ ১৫।০ ১৫৪৭০ ইর্চি। গিপিকাল 
১১৯০ সাল। আরম্ত-_ 

৭ অথ সন্তীক পর্ব লিখতে ॥ 

জন্মেজয় বোলে কহ শুনি মুনিবর । 
কোন জন কি কন্ম করিল ততপর॥ 

মুনি বোলে ফ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে । 

অহঙ্কার করি বীর লাগিল! কহিতে। 



বর্ষ ] 

অবধান কর বাঁজ1 কৌরব ঈশ্বর । 
এ কথা কহিএ আমি তোমার গোচর ॥ 

ভীমক্ম দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত আদি বীরে। 

সেনাপতি করিয়। পৃজিলা সমাদরে ॥ 

কোন কর্ম তোমার সাধিলে কোন জনে। 

সভে পাওবের পক্ষ না জান কারণে ॥ 

মোরে যদি সেনাপতি করিতা বরণ। 

সসহাঁয় সংহার করিতে সর্বজন ॥ 

মোর বীরপণ। তুমি জান ভাল মতে । 
কোন জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥ 

ইন্দ্র যম ব্রহ্ম! কুবের হুতাশন । 

আমা সহ বিরোধে জিনিবে কোন জন ॥ 

ভণিতা-- 
সৌপ্চিক পর্বের কথা অমুতের ধার। 
কাশী কহে শুন লোক ভবে হবে পার ॥ 

শেষ__ 
এইবূপে হইল সেই রজনী প্রভাত । 

দশ দিগ প্রসন্ন হইল দ্িননাথ ॥ 

প্রাণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়। 
চলিল] নগরপথে সশঙ্ক হৃদয় ॥ 

ভারত সৌপ্তিকপর্র্ব অপূর্ব কথন। 
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 

মন্তকে বন্দিয়। ব্রাহ্মণের পদরজ । 

বিরচিল দামোদরদাস অন্গ্রজ ॥ €?) 

মহাভারতের কথা অন্ত সমান। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণাবান ॥ 

সৌপ্তিক পর্ধের কথা একচিত্তে শুনে । 

অশেষ ছুষ খেত ত্রাণ হয় সেই জনে ॥ 

ইতি সপ্তীক পর্ব সমাপ্ত।॥ শুভমন্ত 

শকাবাঃ আবণশ্ত ভিংসর্দিবসে 

কুজবারে পৌর্ণমানী ॥ লিখিতং শ্রীহরেক 
দেব্শন্শণঃ পাঠার্থং শ্রীকাশীনাথ দেবশন্মণঃ ॥**" 

সন ১১৯০ সাল তারিখ ৩০ শ্রাবণ ॥ 

১৭০৫ 

ঝ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৭ 

৫৯৩। মহাভারত-_শান্তিপর্র্ব। 

রয়িতা__কাশীরাম দাঁপ। পত্র 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তৃলট কাগজ্জ। এক এক 

১-৮১ 

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পর্য্যস্ত লেখ।। 
পরিমাণ ৬৩1০ ১8199 ই । পুথি কীটদষ্ ] 

লিপিকাল ১০৬২ সাল । আরস্ভ-- 

৭ শ্রীশ্ীহরি ॥ 

অথ শান্তিপর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজ্য় বলে কহ মুনি তপোধন। 

তার পর কি করিলা পিতামহগণ ॥ 

কিরূপে বৈভব ভোগ টৈলা পঞ্চ জন। 

কিব। ধশ্ম উপাজিল। পালি প্রজাগণ ॥ 

শরশয্যাগত ভীম্ম গঙ্গার নন্দন। 

কেমতে উত্তরায়ণে তেদিল জীবন ॥ 

কিবা যোগ ঠকল যুধিষ্ঠির নরেশ্বরে । 

বিশ্তার করিয়। মুনি কহিবে আমারে ॥ 

মুনি বলে অবধান করহ রাঁজন। 

হস্তিনা নগরমধ্যে ধশ্মের নন্দন ॥ 

মহাধশ্মশীল রাজ প্রতাপে তপন । 

শীতলতায় চন্দ্র যেন রূপেতে মদন ॥ 

সর্বলোকে সমভাব গুণে গুণধাম। 

প্রজার পালনে যেন পুর্বে ছিল৷ রাম ॥ 

নান! বাছ্য বাজে সদ। শুনিতে বড় স্থখ। 

আনন্দিত হস্তিনাপুরের সর্বলোক ॥ 

জ্ঞাতি বন্ধু শোকে বাঁজা সদ নিরানন্দ। 

মহাধন্মশীল রাজ] নাহি জানে মন্দ | 

অন্ন জল নাহি রুচে কান্দিয়। বিকল। 

পাত্র মিত্র আদি যত আধ্'".সকল ॥ 

ভণিতা-_- 

কাশীরাম.দাস কহে পাচালি রচিয়]। 

ইত্যাদি লোকেতে ষেন শুনে যন দিয় ॥ 



৯৬৮ 

শেষ-_ 

চৌদোঁলে তুলিয়! নিল ভীম্মের শরীর । 
বিধিমতে অগ্নি দিল বাঁজা যুধিষ্ঠির ॥ 

ভীম্মের শরীর দহে ভাই পঞ্চ জন। 

গঙ্গাতে যঞ্জিয় মান করিল তপণণ ॥ 

শ্রাদ্ধ শাস্তি কৈল যেই ক্ষত্রির বিধানে । 

নান। অলঙ্কার রাজ। ছ্বিজে দিল দানে ॥ 

অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল । 

লিখনে না যায় যত ধেলুদান দিল ॥ 

অতুল দক্ষিণ! দিয়! তৃষিল ব্রাঙ্ষণে। 

শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনা ভূবনে ॥ 

ভীম্মের ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে । 

অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে ॥ 

মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান। 

তদস্তরে শাস্তিপর্বব ৫হল সমাধান ॥ 

ইতি শ্রী মহাঁভারথের শান্তিপর্ব লদাপ্॥ 

এ পুস্তকমিদং শ্রীগুরদাঁস খাএর ॥ সাঃ 

বিষুপুর নিজ সহর রঘুনাথ-সাঁএর ॥ 

ইতি শান্তিপর্ব সমা। মন ১০৬২ সাল 

তাঃ ৯ কাণ্ডিক রোজ দ্বক্রবার বেলা 

১ দণ্ড ॥ 

৫৯৪। মহাভারত-_শান্তিপর্র্ব। 

রচয়িত]_কাশীরাম দাস। পত্র ১১ ৩- 

১৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 

এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙক্তি পর্য্যন্ত 

পরিমংণ ১৫৭১৮ ৪/০ ই্চি। 

লিপিকাল ১১৯১ সাল। আরম্ত-_ 

৭ শ্রশ্রীগণেপায় নমঃ ॥ 

অথ শাস্তিপর্বব লিখ্যতে ॥ 

মুনি বে।লে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়। 

শান্তিপর্ব পুণ্যকথ। শুন মহাশয় ॥ 

লেখা । 

সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখা 

যুধিঠির রাঁজ! হৈল অনাথের নাঁথ। 
পরম আনন্দ হৈয়া নাচে স্থরনাথ ॥ 
দেব খধি মুনিগণ অনুমতি দিল। 

যুবরাজ অভিষেক বুকোদর টৈল। 

বিছুরে করিল মন্ত্রী বুদ্ধের সাগর । 

সর্বকার্ধ্য ভার দিল সঞ্জয় উপর ॥ 

রাঁজাগণ অচ্চনে জহস্য নিযৌজিল।। - 

তবে ত নৃপতি ধন্ম বিচার করিল ॥ 

ভণিতা-- 
ভারতপস্কজরবি মহামুনি ব্যাস। 

পাঁচালি প্রবন্ধেতে রচিল কাশীদাস ॥ 

শেষ 

গ্রেতকন্ম ভীম্মের করিল গঙ্গাজলে। 

দশ পিও্ড দান রাজা দিল দশ দিনে ॥ 

ত্রিদশ দিবসে ঠকল শ্রাদ্ধ শান্তি দানে । 

শান্মের যেই নীত ক্ষেত্রির বিধানে ॥ 

মহাদান নৃূপতি করিল মহোৎ্সবে। 

মহাঁশোক পাইল রাজ ভীম্মের মরণে ॥ 

শূন্য হইল সংসার না সহে রাজ্যভার। 
শিরস্তর কান্দে রাজ! করি হাহাকার | 

কাশীরাম দাস কহে পাচালির মত। 

এত দূরে শাস্তিপর্ব হইল সমাঞ্চ॥ 

স্বাক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশশ্মণঃ | সাকিম 

দক্ষিণপাঁড়া ॥ মোকাম মোইয়া শন্ন ১১৪১ 

সাল তারিখ ১৪ শ্রাবন রোক্জ শোমবার 

শুরুপক্ষ নবম্যাস্তিথৌ ইতী ॥ 

৫৯৫। মহাভারত-_-অশ্বমেধপর্বব । 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগঙ্জ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পধ্যন্ত লেখা! 

পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১০০৩ সাল। 

২২৩ ৮81৩ 

আরস্ত-- 



১৬ বর্ষ 

৭ শ্রী্রীহরি। 

বন্দ মাত। সরম্বতী কোৌকিলবাহনে । 

মূর্খ সে পণ্ডিত হয় জাহার স্মরণে ॥ 

অথ অশ্বমেধ পর্ব লিখতে | 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 

অবধানে শুন সবে পিতামহগণ ॥ 

পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির হস্তিন। নগবে। 
কি কম্্ম করিল তবে কহ মুনিববে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

অশ্বমেধ যজ্ঞকথ! পুণ্যের সঞ্চয় ॥ 
অশ্বমেধ বজ্ককথা ভারতের মার । 

ভীম্মমুখে শুনি যোগজ্ঞানের প্রকার ॥ 

স্থিরচিত্ত নহে তবু ধন্মের নন্দনে । 

জ্ঞাতিবধ মহাঁপাপ বিচারিয়] মনে ॥ 

ভণিতা-_ 

কাশীরাম দাস কহে বুচিয়া পয়ার । 

ভদ্রাবতীপুরে ভীম কৈল আগুসার ! 

শেষ_- 
স্বর্ণ বসন বত্ব আদি ঠৈল দান। 
খড়গহস্তে বুকোদর গেলা ঘজ্বস্থান ॥ 

খাণ্ডা ধরি তুরঙ্গ কাটিল ভীমসেনে । 

হুলাহুলি জয় শব্দ করে মুনিগণে ॥ 

স্বস্তি শব্দে বেদ পাঠ করে--.। 
যজ্ঞ পূর্ণ হল বল্য1 বলে মুনিগণ ॥ 

আনন্দিত হয়্য। তবে যুধিষ্ঠির রাজ]। 

শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ম করিলেন পুদ্দা ॥ 

সানন্দি'ত মনে রাজা ব্রাহ্মণে পুজিল। 
যজ্ঞের দক্ষিণ] দিয়া বিদায় করিল ॥ 

রাজ্যে ২ এন্যাছিল যত রাজাগণ। 

তাপভার পাদপদ্ম করিল পূজন ॥ 

যৌতুক পাইল তবে সর্ববরাঁজাগণে। 
বিদায় তুই] গেল আপন বনে ॥ 

বাজংলং গুটীন পুথির বিবরণ ১২৯ 

বিদায় করিল রাজা যতেক স্থহদে | 

দ্বারবাবতী গেল। হবি যজ্ঞ অবসাদে ॥ 

ইতি য়স্মমেধ পর্ব সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্ 

[ইত্যাদি ]। লিখিত শ্রীসিদামদাস পাল। 
সাকিম হবিবপুক্কনির হাটতলাই। সন 

১০০৩ সাল। তারিখ ৪ আানন। রোজ 

সমবার। বেল! চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত 

হৈল। অস্মমেধ পর্ব চুরি করিবেন জিনি। 
জনক গর্দপ্ল তার জননি গিধিনি ॥ 

৫৯৬। মহান্ডারত ---অশ্বমেধপর্বব | 

রচগ়িতা-_-কাশীরাম দাস । পাত্র ১৫৪, 

৫৬৮৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙক্তি পর্য্যস্ত 

লিখিত। পরিমাণ ১৪৭০ ১৪৭০ ইঞ্চি । 

লিপিকাল ১১৯১ সাল। আরম্ত-_ 

অথ অশ্বমেধ পর্ধ লিখতে ॥ 

জন্মেজয় রাজা বোলে শুন তপোধন। 

কোন২ কম্ম কৈল পিতামহগণ ॥ 

কি করিল যুধিঠির হস্তিন! নগরে । 

কি কম্ম করিল! তেহ হস্তিনার পুরে ॥ 

বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেদয়। 

রাজ] হেলা যুধিষ্ঠির ধম্মের তনয় ॥ 

কিন্ত উপরোধে রাজ্য নিল যুধিষ্ঠির | 

প্রজার পালন করে ধশ্মের শরীর ॥ 

রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা । 

তেমতি পৃথিবী পালে যুধিষ্ঠির রাঙ্গা ॥ 
উৎপন্ন নাহিক ধন বোলে 'প্রজাগণ। 

শুনি রাজা ধশম্মপথে বড় সাবধান ॥ 

সেই যুধিষ্ঠিরে তাহ] নাহি লয় মণে। 

তত থঠ$কেন ধর্ম বিরস বদনে ॥ 



১৩০ 

ভীমাঙ্ছুন সহদেব নকুল স্থমতি। 

বিয়া করেন যুক্তি সভার সংহতি ॥ 

ভাণিত1-__ 

পৃজিল পাগুবে পরম গৌরবে 
যৌবনাশ্ব নরবর। 

ভণে কাশীদাস হইয়। উল্লাস 
ভাঁরতকথ। মনোহব ॥ 

শেষ _ 
রৃহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিন! নগরে। 
রাজ্যন্থখ করে ভীমাজ্ঞুন ৃপববে ॥ 
গুন রাজ। জন্মেজয় কহিল তোমারে । 
অশ্বমেধ কথ সাঙ্গ হৈল এত দৃবে ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথ! শুনে জেই জন। 
তাহারে করেন কপা দেব নারায়ণ ॥ 

অচল] কমল। তার থাকে ত ভবনে। 

আমু বৃদ্ধি হয় তার এ কথা শ্রবণে ॥ 
কিন্ত যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি । 
অন্তে স্বর্গবাস হয় ব্যাসের ভারতী ॥ 
বিজয় পাগ্ডবকথা অমৃতলহরী । 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শুন ২ আরে ভাই হৈঞা একমন। 
কাশীরাম দাস কহে তারত কথন ॥ 

ইতী অন্মমেধ পর্ব সমাপ্ত ॥ ম্বাক্ষরমিদং 
শ্রীকাশীনাথ দেবশন্মণঃ ॥ পুস্তকঞ্চ ॥ সন ১১৯১ 
শাল তারিখ চৌথ। পৌষ শকাব্দ ১৭০৬ 
বৃহদ্পতিবারে চতুণ্থযাস্তিথৌ মোইয়া মোকামে 
এক গ্রহরের মোধো সমাপ্ত হইল ইতি ॥ 

৫৯৭। মহাভারত-_আশ্রমিকপর্ব। 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগঞ্জ। এক এক 
পৃষ্টায় ৭ হইতে ৯ পডক্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমীণ ১৩।* ৮৪৭ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১০৯৩ সীল। আরস্ত-_ 

৭শ্রীশ্রুহরি ॥ নম গণেশায় নম ॥ 
অথ আশ্রম পর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলে অবধান মহামুনি। 
তদস্তরে কি কর্ম করিলা কহ শুনি ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রক! [ ২য় সখ্য 

পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র । 

তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিভ্র। 
অশ্বমেধ যক্ঞাস্তরে পিতামহগণ। 

কি কর্ম করিল! তবে কহ তপোধন ॥ 

কি করিল অন্ধ রাজা স্থবলনন্দিনী। 

নারীগণ কি করিল কহ দেখি শুনি ॥ 

শুনিতে আনন্দ ঝড় জন্ময়ে হৃদয়। 

কূপ করি কহ মুনি শুনি মহাশয় ॥ 

ভিতা-_- 

ভারত আশ্রম পর্ব অপূর্ব কথন। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণাবান ॥ 

শেষ-_ 

মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে । 

ধুতরাষ্ট রাঁজ। যজ্ঞ করে এক দিনে ॥ 

অগ্রির নির্বাণ নাহি করিল রাজন । 
সেই অগ্নিতে দাহ হুইল সর্বজন ॥ 
ধতরাষ্ট গান্ধারী সয় রাজমাতা। 
চারি জনে যোগামনে বসিলেন তথা ॥ 
অগ্নি দেখি অস্তর নহিল চারি জন। 
সেই অগ্নিতে সভে হইল দাহন ॥ 
নিজ ক্রতু অগ্রনিতে পুড়িল অন্ধরাজ। 
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজ! না করিহ ব্যাজ ॥ 
এত শুপি পঞ্চ ভাই লোটায় ধ্রণী। 
হাহাকার করি কান্দে ধন্ম নৃপমণি ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির রাজ! আনি দ্বিজগণে। 
শ্রাদ্ধকর্ম সমাপিয় ঘিজে দেই দানে ॥ 

মহাভারতের কথ। স্থধার সাগর । 

জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥ 
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্যজ্ঞান। 
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 
কাশীরাম বিরচিল পাঁচালির মৃত। 
আশ্রমিক পর্বকথ। হইল সমাপ্ত ॥ 

জথ। দৃষ্টং [ ইত]াদি ]| .ইতি সন ১০৯৩ 
সাল তারিখ ১৫ পৌষ রোজ বুধবার বেলা 
ছুই প্রহরে সমাপ্ত হইল এই পুস্তক শ্রীগো বর্ন 
দাস বসে! সাং কাইথি লিখিতং*** | 
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4 ৪1 বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ- শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য %9+2.5.১৫ ১৬৩ 

পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 

বন্ধিম গ্রন্থাবলী সাহ্বিত্য-সাধক চরিতমালা 
৮ খণ্ডে রেঝ্সিনে বাধাই-মুূল্য ৭২৬. ১৮ রণ্ড একত্রে -_মূল্য 

সদন স্থাবলী রামেজ্দ রচনাবলী 

১খ ্ ঝ্সিনে বাধাই ১ টে গে রে ৮»... ১৮৯ সী 

দীনবন্ধু গ্চ্থাবলী সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
২ খণ্ডে রেক্সিনে বাধাই , ১৮৭ ২ খণ্ডে একত্রে যার 

রামমোহন গ্রন্থাবলী দ্বিজেজ্দ গ্রন্থাবলী 
১ খঙ্ডেরেক্সিনে বাধাই , ১৬০ ১ খণ্ডে 

বাংল! সাময়িকপক্র 
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী বা 

২ খণ্ডে রেঝ্সিনে বাধাই » ২*২ (কৌদ্ধগীন ও দোহ। 

ভারতচন্দর গ্রন্থাবলী প্রীকৃষ্তকীর্ত্রন 
রেক্সিন। কাগজ  » ১*২+৮৯ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, 

অক্ষয়বড়াল গ্রন্থাবলী মহিল। 
১খণ্ডেরেক্সিন বাধাই « ১৫২ স্বর্ণলতা! 

৪৫২. 

৬০. 

১২৭] 

২২৪৩ 
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৬৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

১৩৬৩ 

বিছ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 

তারতবধের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
গাহণর জীবনকাহিনী আমাদের নিকট স্থপরিচিত। কাজেই সে কালে কোন কবির 

রচনাশৈলীর অথব। মানসিক ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবার স্থযোগ কচিৎ পাঁওয়! যাঁয়। 

বিদ্ভাপতির কোন প্রামাণ্য বা সমসাময়িক জীবনী নাই । কিন্তু তিনি তাহার বহুসংখ্যক 

গন্থে ও পদে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাণী কুমার ও রানন্তবগের উল্লেখ করিয়াছেন । 

সেইগুলি আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, বিছ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘ কাল ধরিয়। 

লেখনী পরিচাঁলন৷ করিয়াছিলেন । ববীন্দ্রনীথ যর্দি'নিজের রচনায় ব্রিটিশ সম্রাটদের নাম 
উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে দেখ! যাইত যে, তিনি একই বংশের চারি পুরুষের পাঁচ জন 
রাঁজ রাণীর রাঁজ্যকালে সাহিত্যস্থষ্টিতে ব্যাপুত ছিলেন। বিগ্ভাপতি অন্ততঃ এগারজন 

রাঁজ। রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রস্থাদি রচন। করিয়াছিলেন । ঈহাদের মধ্যে একজন মুসলমান 

স্লতাঁন ঘিয়াপউদ্দীন আঁজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯), নয় জন মিথিলার ওইনীবার বা 

কামেশ্বরবংশের রাজ। এবং একজন নেপালতরাইস্থিত সপ্তরী অণপদের ভূপতি। পূর্বেবাক্ত, 

নয় জন রাজা অবশ্ঠ নয় পুরুষের লোঁক নহেন, চারি পুরুষের । বিছ্া।পতি প্রথমে ভোগীশ্ববের 

পৌত্র কীন্তিপিংহের সময়ে “কীন্ঠিলত1” লেখেন, কি ভোগীখরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র 
দেবসিংহের সময় “ভূপরিক্রমা” রচনা করেন, ইহা লইয়। মততেধ আছে। কিন্তু দেবসিংহের 

দুই পুত্র শিবসিংহ ও পন্মসিংহকে ও ভ্রাতুপ্পত্র অঙ্গনসিংহকে যে কবি পদ উত্দর্গ 

করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২১৪ সংখ্যক পর্দে উল্লিখিত “কংসদলন নারায়ণ 

সুন্দর” দ্বার। তিনি দেবসিংহের অপর ভ্রাতুষ্পত্রের পুত্র ধীরমিংহকে বুঝাইয়াছেন। প্রথম 

পীঠিতে দেবসিংহ, দ্বিতীয় পীঠিতে কীত্তিসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও অগ্ভ্রনসিংহ এবং 
তৃতীয় পীঠিতে ধীরপিংহকে দেখ! যায়; আর যে রাঘবসিংহকে ২১৫ হইতে ২১৭ সংখ্যক 

পদ উৎসর্গ কর! হইয়াছে, তিনি ধীরসিংহের পিতৃব্য রাঘবসিংহ না হইয়া ধীরসিংহের পুত্র 

রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বরবংশের চারি পুরুষের লোকের মনোরঞরনের জন্য বিদ্যাপতি 

কবিত। লিখিয়াঁছিলেন প্রমাণ পাঁওয়। যায়। 

জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শীহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং 
১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্বে আগলানের হাত হইতে ত্রিহুত 

উদ্ধার করিয়। কীন্তিনিংহকে সামস্তরাজপদে অভিষিক্ত করেন “কীন্তিলতা।” কীর্িসিংহের 

সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ে লেখা । সেই সময়ে বিদ্যাপতির বয়ম অন্ততঃ ২৭২২ বৎসর 
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হইয়াছিল। খুব সম্ভব, ত্রিহুত জৌনপুরের সামস্তরাঁজ্যে পরিণত হুইবাঁর পূর্বের বিগ্যাপতি 

বাংলার স্থুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে তুষ্ট করিবার জন্য “উধসল কেশকুস্থম” ইত্যাদি 

২ সংখ্যক পদ্টী রচন। করিয়াছিলেন। তখন মিথিলায় অরাজকতা চলিতেছে । কনি 

“কীন্তিলতা”য় কীন্িসিংহের সিংহাসনলাভের পূর্বের মিথিলার ছুঃখছুর্দশার চিত্র অঙ্ক 

করিয়াছেন। সেই ছুর্দিনে তাহার কবিত্বের প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যসদীন নামাঙ্কিত 

২সংখ্যক কবিতাঁটীতে রহিয়াছে । ১৩৮০ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম 

ধরিলে, এ কবিতাটা লেখার সময় তাহার বয়স ২০ বংসরের কম ছিল। বিদ্যাপতি 

কীন্িসিংহের রাজ্যারস্ত হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পথ্যস্ত ১২১৩ বৎসর কাল (১৪০২ ব| 

১৪০৩ হইতে ১৪১৪ গ্রীষ্টাব্ৰ পধ্যস্ত ) মিথিলার রাঁজলভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অন্তরঙ্গ 

নুহৃদ্বূপে স্থখসমুদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন । মিত্র-মজুমদীর-সংস্করণ পদাবলীর 

প্রথম ১০৫টি কবিতা এই সময়ের লেখা। তাঁর পর কবির জীবনে ছুর্দিন ঘনাইয়। 

আসে। শিবসিংহের মৃত্যু ব! যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের তিন চারি ব্সর পরে ২৯৯ লক্ষ্ণ- 

সংবৎ ব। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি, কবি দ্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্বাপিত্যের পুত্র 

পুরাদিত্য গিরি-নারাঁয়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় “লিখনাবলী” রচনা করিতেছেন। বাঁলকদের 

ও অল্প লেখাপড়াঁজনি! প্রাপ্তবয়ক্কদিগকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখ! 

শেখানোর জন্য “লিখনাবলী” রচিত হয়। এ গ্রন্থের শেষ শ্রোকটীতে কবি বলিয়াছেন 

যে, পুরাদিত্য সংগ্রামে অজ্ছ্বন: ভূপতিকে নিহত করিয়াছেন ; কেন না, অজ্জন নিজের 

আত্মীয় স্বজনের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন । এই অজ্জুন দ্রেবসিংহের ভ্রাত। 

ত্রিপুরসিংহের পুত্র এবং শিবসিংহের খুড়তুতে। ভাই। বিগ্যাপতি ২০৭ হইতে ২১১ এই 

পাচটী পদের সহিত অন্দ্রীনের নাম মংযুক্ত করিয়াছিলেন; স্ৃতরাঁং শিবপিংহের রাঁজ্যাবসানের 

পর তিনি অশ্থ্রনের আশ্রয়ে আসেন। অজ্জনপিংহ সম্ভবতঃ শিবসিংহের সহোদর ভ্রাত। 

পদ্মসিংহের প্রতি নুশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পদ্মমিংহ রাঁজা হইলে 

রাঁজকাধ্য পরিচালনা করিতেন তাহার বিদুষী স্ত্রী বিশ্বাসদেবী। ইহা হইতে অন্গমিত 
হয় যে, অজ্জন হয় ত পদ্মসিংহকে বিকলাঙ্গ করিয়। রাখিয়াছিলেন এবং বিগ্ভাপতি 

শিবসিংহের 'পরিবারবর্গকে লইয়! পুরাঁদিত্যের শরণ লইয়াছিলেন। পুরাদিত্যের রাজধানী 

ছিল জনকপুরের নিকটবর্তী বাঁজবনৌিলিতে। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৪২৮ 

্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত বিগ্াপতি এই রাঁজবনৌলিতে জীবন যাপন করেন; কেন না, তাহার স্বহন্ত- 
লিখিত শ্রীমন্ভাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে, তিনি ৩০৯ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্ধে 

রাজবনৌলিতে বসিয়! এ গ্রস্থ নকল করেন। এ সময়ে বিছ্ভাপতির বয়স ৪৭৪৮ বৎসর । 
৩৭৩৮ হইতে ৪৭1৪৮ বৎসর বয়স পর্যস্ত বিগ্যাপতি উনীবার রাজবংশের রাজধানী হইতে 

দুরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে দুঃখকষ্ট্ের মধ্যেই তাহার মনের ধারা পরিবন্িত হয় 
বলিয়া আমার অনুমান । এই অহ্থমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্কিত পদগুলির ধ্বনি, ব্যঞ্ুনা 
ও রসোপলন্ধির সহিত রাজনামবিহীন অধিকাংশ পদের ভাব ও ভাষার পার্থক্যে। 



৬৬ বর্ষ ] বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৩৩ 

পসৃধিকাঁংশ” শব্দটি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্টয এই ষে, রাজার নীম না থাকিলেই যে কোন 

কবিতাকে কবির পরিণত বয়সের রচন। বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা 

নাই। দেবপিংহ-নামাস্কিত পর্দ হহতে আরম্ভ করিয়। অজ্জন-নামাক্কিত পদ পধ্যস্ত ২১১টি 

কবিত৷ বিদ্যাঁপতির ৩৬।৩৭ বংসর বয়সের পূর্বের লেখা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। 
এই ২১১টি পদ্দের ভাব ও ভাষার মহিত যে লব রাজনামবিহীন পদের ভাব ও ভাষার মিল 

আছে, সেগুলি কবির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা বলিয়া ধর! যাইতে পাঁরে। 
উদাহরণন্বরূপ বল! যায় ষে, রাজনামযুক্ত ১৯৪ হইতে ২০৩ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ্দ এবং 

বাঁজনামবিহীন ৫৭৪ হইতে ৫৮১ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ একই যুগের লেখ । নেপাল পুথির 
২৫৬টি বিগ্ভাপতির পর্দের মধ্যে অনেকগুলিতেই পুরা ভণিত৷ ন। দিয়৷ অনুলিপিকাঁর “ভণই 
বিগ্ভাপতি” ইত্যাদি লিখিয়াছেন, সুতরাং এই গুলির মধ্যে কতটিতে শিবসিংহ প্রভৃতির নাম 

উল্লেখ ছিল বল! যায় না। এই জন্য কবির মন ও রচনাঁশৈলীর ক্রমবিকাশ বুঝিবাঁর জন্য 

রাজনামাক্কিত ২১১টি পদকে কষ্টিপাথর হিসাঁবে ব্যবহার কর যাইতে পারে। 

বিদ্ভাপতি শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতার পুত্র ধীরসিংহের নাম দিয়া ২১৪ সংখ্যক পদটি 

পিখিয়াঁছেন। ধীরসিংহের রাঁজ্যকালে ৩২১ লক্্মণনংবৎ বা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে “সেতুদর্পণীর” এক 

অনগলিপি এবং ৩২৭ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪৪৭ গ্রীগ্টাব্দে মহাভারতের কর্ণপর্বের এক অনুলিপি 

তৈয়ারী কর হয়। স্ুুতরা কবি এ পদটি ১৭৪০ হইতে ১৪৪৭ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচন। 

করিয়াছিলেন। ডাঃ স্থকুমাঁর সেন মহাঁমহৌপাপ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 1)98০71196159 
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হইতে “ত্রাঙ্গণসর্ববন্বের” এক পুথির পুশ্পিকার ৩৪১ ল সং ব। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্ভাপতির 
নামের উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ণণ করিয়। স্থবীসমাঁজের কৃতজ্ঞতাঁভাঁজন হুইয়াছেন। এ 

উল্লেখ হইতে জানা যায় ষে, বিদ্যাপতি ১৪১৬০ শ্রীষ্টার্ষে, যখন তীঁহাঁর বয়স অন্ততঃ ৮* বৎসর 

হইয়াছিল, তখনও অপ্যাঁপন। করিতেছেন । ডাঃ উমেশ মিশ্র সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন যে, 

এ পুথিতে উল্লিখিত বিগ্যাপতি কবি বিছ্যাপতি নাও হইতে পারেন। কিন্তু ১৪১০ ত্রীষ্রাব্দে 

নকল কর। “কাব্যপ্রকাঁশবিবেকের” পুথিতে বিছ্যাপতিকে যেমন “সছুপাধ্যায়” বল। হইয়াছে, 

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা এই পুথিতেও তেমনি তাহাকে “পছৃপাধ্যায়” আখ্যায় অভিহিত 

কর] হইয়াছে । বিছ্যাঁপতি স্বৃতিবিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিয়াঁছিলেন। একই যুগে একই 

উপাঁধিধারী স্বতিচর্চায় অন্ররাগী দুই জন বিগ্ভাপতি মিথিলা-মোরাদ প্রদেশে থাকা বিশেষ 
ধুক্তিসহ নহে বলিয়া আমরা বিগ্যাপতি অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাং, শ্ঁচৈতন্য মহা প্রতভুব 
জন্মের অস্ততঃ ২৬ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিতে পারি । 

রবীন্দ্রনাথের ন্তাঁয় অতিবৃদ্ধ বয়সেও যে বিগ্ভাপতি কবিতা/লিখিতেন, তাহার,প্রকষ্ট প্রমাণ 

আমর] পাই তাঁহার ৬০৭ সংখ্যক পদে । বিদ্যাপতি বলিতেছেন,_ 

কৈসন কেল, কী ভএ বিতছল, বন ভরী রই কাঠ। 

আখি মলমলি, কাঁণ ন স্থনীঅ, সুখি গেলে তন্ন আট ॥ 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা৷ [ ৩য় সংখা। 

দস্তে ভরী মুখ, খোথর ভএ গেল, জনি কমাওল সাপ। 

ঠাম বৈসলে ভূবন ভমিঅ ঝরী গেল সবে দাঁপ ॥ 

জাহি লাগী গৃহ চাঁতর লাঁওল বুঝল সব অসার। 

আখি পাখী দুহু, সমরি সৌএল, জনিত সবে বিকার ॥ 

অর্থাৎ আজ চুল কেমন সাঁদা হইয়া! গিয়াছে, শ্তামল বন যেন শুকাইয় ত্বকৃবিহীন সাদা কাঠ 

হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি গ্রীন, কানে শুনিতে পাই না, দেহের আটর্সীটি ভাব 

শুকাইয়াছে । যে মুখ দাঁতে ভরা ছিল, সে এখন কামানো সাপের মতন দাতহীন হইয়াছে; 

তাই থো থো করিয়া কথ! বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই মনে মনে ভূবন ভমণ 

করি; বেড়াইবার ক্ষমতা নাই, অথচ বাঁপন1 আছে---আঁমাঁর সমস্ত দাপট ঝরিয়া গিয়াছে। 

যাহার জন্য ঘরছুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি--সে সবই অসার। আখি পাখী ছুটি সবই 

বিকার জনিয। শ্রাস্ত হইয়া ষেন ঘুমাইয়া পড়িল। 

নিজের জরার উল্লেখ কবির আরও ছুইটি পদে দেগা যায়। ৭৬৩ সংখাক পদে আছে-_- 

আধ জনম হম নিন্দে গোডায়ল 

জর) সিস্থ কত দিন গেল । 

নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলু 
তোহে ভজব কোন বেল। ॥ 

৭৬৪ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন__ 

জাঁবত জনম হুম তুঅ পদ ন সেবিলু 

জুবতী মতিময় মেলি। 

অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লু 

সম্পদে বিপদহি ভেলি। 

ভনহু' বি্যাপতি লেহ মনে গণি 

কহিলে কি জানি হয়ে কাঁজে। 

সাঁঝক বেরি সেব কোই মাঁগই 

ূ হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥ 
সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেব। করিলাম না, আমার মতি যুবতীর চিন্তায় আচ্ছন্ 
ছিল; আমি অমৃত ছাড়িয় হলাহল পান করিলাম ; আমার সম্পদই আমার কাল হইল। 

আজ জীবনসন্ধ্যায় ভাঁবিতেছি যে, কথার উপর কথা সাঁজাইয়। কি কাজ করিলাম? এখন 

এই জীবনের শেষ বেলায় তোঁমাব সেবা প্রার্থনা কর! দুরে থাকুক, তোমার চরণের দিকে 
চাহিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে । কবির মানসিক ক্রমবিকাশের মূল সুত্র এই তিনটি পদের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়! আমার বিশ্বাস । 

কবির যে সমস্ত পদ আজ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাঁর মধ্যে কাল হিসাবে প্রথম 

দুইটি পদ্দই লজ্ঘিতা। অসত্বীবিষম্বক। কবি একটি উপহার দিক্লাছেন গ্যাসদীন স্থরতানকে, 
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শপরটি তাহার বন্ধু শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে । উভয় কবিতাঁতেই নাঁয়িকাঁর কেশপাশ, 

নয়ন ও পয়োধরে রতিপস্তোগের চিহ্ের কথ। আছে; কিন্তু গাপদীন নামাঙ্কিত কবিতাটিতে 

পু দেহেরই বর্ণনা; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন ইঙ্গিত নাই । আর দেবসিংহ 
শাঁমাঙ্কিত কবিতাঁয় দেহের বর্ণন। দেওয়৷ হইয়াছে কেবলমাত্র মনের ভাবেব অভিবাক্তির জন্য । 

প্রথমোক্ত কবিতায় রাত্রিজাগরণে নায়িকার চোখ লাল হইয়াছে, আর চোখের নীচে কালে! 

দাগ পড়িয়াছে : কবি তাই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বাবহার করিয়া বলিতেছেনম-- 

নয়ন দেখিঅ জনি অরুণ কমলদল 

মধু লোভে বৈসল ভমরে। 

এ কালো! দাগ যেন ভ্রমর, সে নয়নকমলের মধু পান করিতে বপিয়াছে। আর দ্বিতীয় 
কবিতাতে নায়িকার "লাঁজে গুপুত হাঁ” এই একটি কথার ধ্বনিতে যেন তাহাঁর অতীত, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝঙ্কত হইয়াছে । অতীত রজনীর ঘটন। স্মরণ করিয়া! লঙ্জা, স্মরণের 

সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে পুলকজনিত হাঁসি, আর ভবিষ্যতেও ধেন কেহ এরূপ কার্ধা করিলে 

ধরিতে না পারে, তজ্জন্ত গোপন করিবার প্রয়াদ--এই তিনটি ভাব “লাঁজে গুপুত হাল” 

বাক প্রকটিত হইয়াছে । স্বল্লাক্ষরে বহুল ব্যগ্না এবং উতপ্রেক্ষার দ্বারা অলঙ্গত না করিয়! 

কোঁন কথ না বল1, এই ছুইটিই বিগ্াপতির রচনাঁশৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশি্টাটি তাহার 

প্রথম বয়সের রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। এ কবিতাঁতেই আছে-- 

অলম গমন তোর বচন বোঁলসি ভোর 

মদন মনোরথ মোহগতা।। 

ম্তসি পুন পুন্ত জাসি অরয় তনু 

আতপে ছুইলি মৃণাল লতা ॥ 

নায়িকার মনের রথ মর্দন অধিকার করিয়া লইয়াছে; মে যেন মোহগ্রস্তা হইয়াছে, তাই সে 

জোরে চলিতে পাবে না, এক কথ বলিতে অন্য কথ। বলিয়া ফেলে । সে পুনঃ পুনঃ হাঁই 

তুলিতেছে, তাহার দেহ যেন রলহীন হইয়াছে; তাহার দেহ যেন মুণাললত।, আর তাহাতে 
যেন প্রথর রৌন্রতাপ লাগিয়াছে। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি বিষয় লইয়া কবিতা! লিখিয়! তরুণ কবি কি করিয়! বঙ্গের 
নবলতানকে এবং পিতৃতুল্য দ্েবসিংহকে উপহার দিতে পারিলেন? তাহার উত্তর এই যে, 
মেযুগে এধরণের কবিতা লিখিতে কেহ সক্কোচ বোধ করিত না। রাজ। লক্ষমণসেন ও 

তাহার সভাকবি উমাপতি ধর এই ধরণের কবিতা লিখিয়। গিয়াছেন। “পহৃক্তিকর্ণীমৃত”- 

ধৃত দুইটি কবিতার সহিত বিদ্ভাপতির কবিত। ছুইটির এত বেশী মিল যে, মনে হয়, আমাদের 
কবি ইহাদের আদর্শ সামনে রাখিয়া পদ দুইটি রচন। করিয়াছিলেন । 

কিন্ত আদর্শ হিসাবে এই দুইটি কবিত। বিছ্যাপতির সামনে থাকিলেও তরুণ বয়সেই তিনি 

ষে উতপ্রেক্ষার এশ্বর্য্যে এবং ব্যঞ্ধনার গা্ভীধ্যে এই ছুই কবিতাকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন, 

তাহ! শ্বীকার না করিয়! পার! যায় না। 
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সেন-যুগের কবিদের মধ্যে বিগ্ভাপতি জয়দেবের দারা সর্বাপেক্ষা! অধিক পপ্রভাবাখিত 
হইয়াছিলেন। £ জয়দেবের একটি-পূর! পর্দের ভান লইয়। তিনি ২৪৫ সংখ্যক পদটা রচণা 
করিয়াছেন। “গীতগোবিন্দে” বিরহী মাধব অনঙ্গকে বলিতেছেন যে, শিব তোমাকে ধ্বংম 

করিয়াছিলেন, তিনি তোঁমার শক্র, কিন্তু আমার গলার ম্বণালহাঁর শিবের গলার তুজ* 

নহে, আমার কঠে গরলছ্যুতি নাই ; ইহ নীলোত্পলের মাল! মাত্র; আমি চন্দন মাখিয়াছি, 

ভন্ম নহে; অতএব আশাকে হর মনে করিয়৷ প্রহার করিও ন! (৩।১১)। বিগ্ভাপতির 
নায়িক। বিরহখিন্না হইয়া মদনকে বলিতেছে-_ 

কত ন বেদন মোহি দেখি মদন। ৷ 

হর নহি বল! মোহি জুবতিক্জনা ॥ 

বিভূতিভূষণ নহি চান্দনক রেণু । 

বাঘছাঁল নহি মোর নেতক বসনু ॥ 

নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেণী । 

স্থরপরি নহি মোর! কুস্থমক সেণী ॥ 

চান্দনক বিন্দু মোর! নহি উন্দু গোটা । 

ললাট.পাবক নহি সিন্দুরক ফোঁট। ॥ 

নহি মেরো৷ কালকুট ম্বগমদ চারু। 
ফণিপতি নহি মোরা মুকুতাহাঁরু ॥ 

ভনই বিগ্ভাপতি স্থন দেব কামা। 

এক পত্র ছুষণ অছ ওহি নামক বামা | 

মহাদেবের নাম বাম, আর নায়িক! বাম! (রমণী ), এই সাদৃশ্ত ধরিয়। দিলেও বিগ্ভাপতি 

এখানে নেতের বননের সহিত বাঁঘছালের,-শিরের-কুস্থমদামের সহিত শিবের মাথার গঙ্গার 
তুলনা করিয়৷ মূলের সৌন্দর্ধ্যকে ক্ষুপ্ন করিয়ীছেন। চন্দনের বিন্দুর সহিত ইন্দুর এবং 
সিন্দুরের ফোটার সহিত শিবের ললাটপাঁবকের*.উপমাতেও বিদ্যাপতি মৌলিকতার দাবী 
করিতে পারেন না। 

গীতগোবিন্দে খগ্ডিতা রাঁধিক] মাঁধবকে বলিতেছেন 
হরি হরি যাঁহি মাধব যাহি, কেশব মা বদ কৈতববাদং । 
তামন্ুসরঃসরশীরুহলোচন য] তব হরতি বিষাদম্। 

কজ্জল-মলিনবিলোচনচুষ্বনবিরচিতনীলিমরূপম্। 
দশনবপনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরম্থরূপম্ ॥ 

৩৭১ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির রাঁধিক! নলিতিছ্েন-- 
ততহি জাহঠুহরি ন করহ লাখ। 

রঅনি গমওলহ জহ্বিকে সাথ ॥ 

কুচকুঙ্কুম মাখল হিয় তোর । 

জনি অন্বীগ বগি করু গৌর ॥ 



৬৩ বর্ষ ] বিচ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৩৭ 

৩৭২ সংখ্যক পর্দে আছে-_ 

নয়ন কাজর অধর চোরাওল 

নয়নে চোরাওল রাগে । 

বদন বসন লুকাঁওব কতি খন 

তিল এক কৈতব লাগে ॥ 

মাধব কি আবে বোলবঅ সতাহে । 

তাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ 

ততহি পলটি পুন্ত জাহে ॥ 

দয়দেবের রাধিকা বলিতেছেন-_ 

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্যতি নৃনম্। 
বিগ্ভাপতির রাধিকাঁও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন-_ 

অবে পরতীতি করত দহু কোএ। 

সামর নহি সরলালয় হোঁএ ॥ 

জয়দেবের অনেক অলঙ্কার ও শব্দসন্ভারও বিগ্যাপতি নিনস্ব করিয়। লইয়াছেন। 

জয়দেবে আছে-_ 

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশ। মনস। রময়স্থম্। 

বিগ্াপতি বলেন-_ নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ 

অবলা মারণ জান উপাঈ ॥ 

জয়দেব বিরহিণী রাধিকার বর্ণনায় বলিয়াছেন-- 

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্বিন্তি খেদমধীরম্ । 
ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥ ৪1২ 

বিগ্কাপতি লিখিয়াছেন_- নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন 

চাঁদ মানএ জনি আগী। (১৮৪) 

আবার- - ডরে ন হেরএ ইন্দু 
চন্দন বিন্দু মলয়ানিল বোল আগা 
তুঅ গুণ কহি কহি মুরবঝি পলএ 

মহি রয়নি গমীবএ জাগী (৫৪৫ ) 

অন্যত্র-- চন্দন গরল সমান 

সীতল পবল হুতাধন জান। 

হেরই সুধানিধি সুর । 

নিসি বৈঠলি স্থবধনি ঝুর ॥ (৭৩৮) 

মাবার-_- জ| লাগি চাদন বিখ তহ গল 
চাঁদ অনল জালাগিরে 
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জ] লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক 

মদন বেরি জ। লাগি রে॥ ( ৫৬৭) 

জয়দেব বলেন__ স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং 

| স মহ্ুতে কখতন্ছরিব ভারম্ ॥ 
বিদ্ভাপতি লিখিয়াছেন- দেহ দ্িপতি গেল, হার ভার ভেল 

জনম গমাঁওল রোও। | 
বিদ্ভাপতি অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপন! করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রে 

রত্বগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন ; সেই জন্ত তাহার কবিতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব 

অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। এখানে তাহার ছুই তিনটা স্থপ্রপিদ্ধ পদে কি ভাবে তিনি পূর্ববজ 

কবিদের উক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিব। বয়ঃসন্ধষির বর্ণনায় ১৭ সংখ্যক 

পদ্দে চবুণ চপলত। লৌচন। লেন” ও ৬১৫ সংখ্যক পদে 

চরণ চলন গতি লোচন পাব। 

লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব ॥ 

এবং কটিক গৌরব পাঁওল নিতম্ব 

ইহ! রাজশেখরের নিয়লিখিত কবিতার প্র তিধ্বনি--- 
পপ্তাঁং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং 

শ্রোণীবিস্বং ত্যজতি তহ্ছতাং সেবতে মধ্যভাগঃ। 

ধত্তে বন্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্তু,ং 
তদগাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো৷ যৌবনেন ॥ 

বিগ্ভাপতির বিরহের একটি প্রপিদ্ধ পরদদে আছে-_ 

চিরচন্দন উরে হার ন দেলা 

সে। অব নদীগিরি আতর ভেল। ( ৭২৭ ) 

ইহ। ধশ্মপালের নিম্নলিখিত স্লৌকের প্রতিধবনি-__ 

হাঁরে। নারোপিতঃ কে ময়! বিশ্লেষভীরুণ]। 

ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিতসাগরভূধরাঃ ॥ 

শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে শ্লোকটা বাল্মীকির বলিয়! কথিত হুইয়াছে এবং শেষের ছুই চরণে 

উদ্ধতাংশ হইতে একটু পার্থক্য দেখ! যাঁয়_ 
ইদানীমন্তরে জাতাঃ পর্বতাঃ সরিতে৷ দ্রমাঁঃ ॥ 

কিন্ত বিগ্ভাপতির প্রতিভা এরূপ নবনবোন্নেষশালিনী যে, উহ! যেকোন পুরাতন বিষয়কেই 

কিছু ন। কিছু নৃতনত্ব প্রদান করিবার ক্ষমত। বাঁখে। প্রাচীন শ্লৌীকে আছে যে, নাগ্ষিক! 
নায়কের দেহের সহিত কিঞ্চিম্নাত্র ব্যবধান ঘটিবার ভয়ে হারও পরিতেন না; বিদ্যাপতি 

তাহার উপর বপন ও চন্দন যোগ করিয়া দিলেন। 
বিদ্যাপতি, প্রথম জীবনে লেখা কবিতাক্স প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অন্ুমরণ 
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করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরিণত 

বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়! মনের সহজ 

তাঁবকে রসঘন, ব্যপ্তনাময় ও আস্তরিকতাপূর্ণ করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। শিবসিংহাদি 
নামাঙ্কিত পর্দে কবি প্রেম ও বিরহকে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সহিত 
রাঁজনামবিহীন পর্সিণত বয়সের লেখ। প্রেমের স্বরূপ উদঘাটন, বিরহিণীবর্না এবং 

তাবনম্মিলনের পদগুলির তুলনামূলক আলোচন। করিলে বিগ্ভাপতির মনের ও রচনী- 
শৈলীর ক্রমবিকাঁশের ধার! বুঝ1 যাইবে । 

শিবদিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের নামাঞ্কিত ৭ সংখ্যক পদটী শিবসিংহের নাঁমাঞ্ষিত 

পদগুলিরও পূর্বের লেখা । তরুণ মনের স্বাভাবিক গতিবশে আশাবাদী হইয়। ইহাতে 

কবি বলিতেছেন-_ 
স্থপুরুষ প্রেম স্থধনি অন্গরাগ । 

দিনে দিনে বাঢ অধিক দিন লাগ ॥ 
কিন্ধ নরের প্রেমের সহিত নারীর প্রেমের যে পার্থক্য আছে, তাহ। যুবক কধির চো 
এড়াঁয় নাঁই__ 

কমলিনী স্থর আনে আনে অন্ুভাব। 

ভমি তমি ভমর মদনগুণ গাব ॥ 

হযষ্যের প্রতি কমলিনীর একনি প্রেমের হ্যায় নারী এক ছাঁড়। জানে না, কিন্ত পুরুষের 

স্বভাব ভ্রমরের ন্যায়, সে নান! ফুলে ঘুরিয়। ঘুরিয়। মদনের গুণ গান করে। ২০৭ সংখ্যক 

পদে বিগ্ভাপতি পুরুষের ভ্রমরবুত্তির সমর্থনে বলিতেছেন__ 
একরস পুরুষ নিবুঝ দূষণ ভেদ 

যে পুরুষ একরম অর্থাৎ একজন ছাড়া অন্যকে জানে না, সে মন্দের সহিত ভালোর পার্থকা 
বুঝিতে পারে না । বানার্ড শও 48059116005 01 % 13190101711) 991৮0101307 

নামক গ্রন্থে অনুরূপ কথ! বলিয়াছেন । বহুবল্লত শিবসিংহের মভাকবির পক্ষে এরূপ উক্তি 

করিয়। বাজার মনোরঞ্জনের চেষ্টা কর। স্বাভাবিক । অনেকের ধারণা, শিবসিংহের বুঝি 

লথিমা দেবী ছাঁড়। অন্ত কোন পত্রী ছিল না। কিন্তু বিদ্যাপতি তাহার পদীবলীতে 

শিবসিংহের আরও পাঁচ জন মহিষীর নাম করিয়াছেন । যথা | 

(১) দিবসিংহ রাঁজা এহে। রস জানএ 

মধুমতি দেবি সুকন্তা ॥ (১৮) 

(২) রাঁজা রূপনরায়ণ জান 

রাএ পিবসিংঘ স্বখম। দেই রমান ॥ (৫১) 

রাজা বূপনরাএন জান 

সখে সথুখমা দেবি রমান (১০২) 

(৩) বুঝ সিবসিংহ রস রসময় 

সোরম দেবি সমাজে । (৯৫), 
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(৪) বিগ্ভাপতি তণ এহ রস জান 

রাঁঞ মিবসিংঘ বূপিণি দেই রমাঁন ॥ ( ১৬৬) 
(৫) ' রাজা সিবসিংঘ মন দয় সজনী 

মোদবতী দেই কম্ত॥ (১৬৯) 

বাংলাদেশের সহজিয়াঁরা বিদ্যাঁপতির সহিত লখিমা৷ দেবীর পরকীয়| সন্বন্ধের কথা লিখিয়া 

গিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের ধারণ একেবারে ভিত্তিহীন। বিগ্ভাপতি শিবসিংহ নামাঙ্কিত 
অধিকাংশ পদে লখিমা৷ দেবীর নাম করিয়াছেন, তাহার কারণ, লখিম। দেবী বাঁজাব 
স্থয়োরাণী ছিলেন 3 কিন্তু মধুমতী, স্থখমী, সোঁরম দেবী, রূপিণী দেবী, মৌদবতী দেবীরাও 
যখন রাজার স্থনজরে থাকিতেন, কবি রাজাকে খুসী করিবার জন্য তাহাদের নামও 

পদের ভণিতীয় জুড়িয়া দিতেন । লখিম! দেবীর মনস্তির প্রতি ভীহার লক্ষ্য থকিলে, 
তিনি কোন পদেই লখিমার সপত্বীদের নাম করিতেন না। 

শিবসিংহের সভাকবিরূপে বিগ্াঁপতি প্রেমের দৈহিক দিকৃটাই বেশী করিয়া দেখিয়াঁছেন। 
১৬১ সংখ্যক পদে দেখি, এক ছুয়োরাণী বলিতেছেন-_ 

সহসে রমনি রয়নি খেপথু 

মোরাহ তহিক আস ॥ 

কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ 

মাগিঅ স্বামি সোহাগ 
তথুহু আপন করম তৃপ্তি 

জইসন জকর ভাগ । 
সময় গেলে মেঘে বরীসব 

কাদহু তে জলধার। 

সিত সমাপলে বসন পাইঅ 

তেঁ দহ কী উপকার ॥ 

রয়নি গেলে দীপে নিবোৌধিঅ 

ভোজন দিবস অস্ত । 

জউবন গেলে জুবতি পরিতি 

কী ফল পাওত কন্ত ॥ 

তিনি সহম্র রমণীর সঙ্গে রজনী যাপন করুন না কেন, আমার একমাত্র আশ! তিনিই । 

কত যত্বে গৌরী আরাঁধন! করিয়া ত্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার 
ঘেমন কর্ম, তেমনি ফল ভৌগ করিতেছি । সময় চলিয়। গেলে যদি মেঘ বর্ষণ করে, সে 

জলধারায় কি ফল? শীতের অস্তে যদি বস্ত্র পাঁওয়। যায়, তাহাতে কি উপকার হইবে? 

রজনী শেষ হইলে যদি প্রদীপ জালা যায়, তাহা ব্যর্থ হয়; তেমনি যুবতীর যৌবন চলিয়া 
গেলে তাহার প্রীতিতে কাঁস্তের কি লাভ হইবে? 
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রাঁজনাঁমবিহীন ৪৫৫ সংখ্যক কবিতায় নায়িক1 বলিতেছে-__ 
জৌবন রতন অছল দিন চারি 
তাবে সে আদর কএল মুরাঁরি ॥ 

কিন্ত তার পর এখন কুস্থম রসহীন শু হইয়াছে; যে সরোবরে জল নাই, তাহাকে 

কে পুছে? এ সবই সত্য, কিন্তু সখি, তুমি গোপনে তাহাকে আমার বিনতি 
জাঁনাইয়৷ বলিবে-- 

স্থপুরুখ সিনেহ অন্ত নহি হোএ 

পুরুষের ষে প্রেম, তাহা! কখনও হ্রীস প্রাঞ্ধ হয় না। কবি ন্ুপুরুষের প্রেমের ম্বরূপ 

উদ্ঘাটন করিয়াছেন ৫৬৯ সংখ্যক পদে-_ 

একদিস মণিময় নবনিধি হেম। 

অওক। দিবস নবরস স্থপুরুষ পেম ॥ 

নিকুতী তৌলি কএল অহ্থমান। 
প্রীতি অধিক থী কে নহি জান ॥ 

প্রতিক সম হে দোসর নহি আন। 

জাহি তুলন। দ্িঅ অপন পবাণ ॥ 
কবি এখানে অতি সরল ভাষায় অন্তরের অন্ভব প্রকাঁশ করিতেছেন। প্রেমকে মণিময় 

নবনিধি হেমের সহিত তুলনা করিয়াও তীাঁহাঁর তৃপ্তি হইল না; তাই তিনি বলিলেন, 
প্রাণ যেমন জীবমাত্রেরই প্রিয়, প্রেম তেমনি সকলের প্রিয় । কিন্ত অন্যত্র ৩৯৪ সংখ্যক পদে 

তিনি প্রেমকে প্রাণেরও উপরে স্থান দিয়াছেন-_ 

পেমক কারণ জীউ উপেখিএ 

জঅগজন কে নহি জানে । 

বিছ্যাপতি শেষ বয়মে রাধামাধবের প্রেমে অদ্বৈতভাঁব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ইহাদের 

প্রেম এমন অলৌকিক যে, কিছুতেই তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয় ন!। 
দুহু রসময় তন গুণে নহি ওরু। 

লাগল দুহুক ন ভাগই জোর ॥ 
কে নহি কএল কতহু পরকার। 

দুহু জন ভেদ করিঅ নহি পার ॥ 
খোঁজল সকল মহীতল গেহ। 

খীর নীর সম ন হেরলু' নেহ॥ 

জব কোই বেরি আনল মুখ আনি। 
খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥ 

তবনু খীর উছলি পড় তাপে। 

বিরহ বিয়োগ আগি দেই খধাপে॥, 
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জব কোই পানি আনি তাহি দেখ। 

বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল ॥ 
ভণই বিগ্ভাপতি এহেন স্নেহ । 

রাঁধামাধব এসন নেহ ॥ 

রাধা ও মাধব, ছুই জনেরই তঙ্গ রসময়, দুই জনেরই গুণের সীমা নাই ; ছুই জনের মিলনে 
কেহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, তা যতই চেষ্টা করুক না। নীর ও ক্ষীরের মতন ইহাদের 

প্রেম। নীর ও ক্ষীরের বিচ্ছে সংঘটন করিবার জন্য কেহ যদ্দি ইহাঁদিগকে আগুনে 
বসাইয়া দেয়, দণ্ড দিয়া জলকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নীরের 
সহিত ছাড়াছাঁড়ি হইবার পূর্বেই ক্ষীর উথলিয়! উঠিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা 

কবিতে চেষ্ট। করে । ক্ষীরকে আঁত্মহত্য। হইতে বাঁচাইবাঁর একমাত্র উপ, তীহৰতে আবার 

জল ঢাঁলিয়৷ দেওয়া। জল পড়িলে তবে ছুধ উথলানে। বন্ধ হয়; ক্ষীরের বিরহ্ব্যথা 

বিদ্ুরিত হয়। রাধামাঁধবের প্রেমও এবপ অবিচ্ছেগ্। 
বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে দেহাতীত প্রেমের উপলব্ধি 

করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবর্ণনাতেও প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে 

কবিতার উপজীব্য করিলেও শেষ জীবনে মধুরোক্জল করুণ রসের উশ্মিমাল! অতিক্রম 
করিয়। অদ্বৈতভাবানুভৃতিতে পৌছিঘ্লাছেন। বিগ্লাপতির কলা ও মনের ক্রমবিকাঁশের 
ধারার উপর বিরহের পদগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক আলোক সম্পাত করে । শিবসিংহাঁদি 

রাঁজনামাঙ্কিত বিরহের পদগুলিতে কবি রসশাস্ত্ের রীতি অনুসারে নায়িকার তনুতা বর্ণন। 

করিয়া চন্দ্র, মলয়, কোকিল, কুস্থমিত কানন প্রভৃতি উদ্দীপনমূলক বস্তর তাপজনক 

দেখাইয়াছেন। ১৮১ সংখ্যক পদটা এই প্রচলিত রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

মাধব জানল ন জিবতি রাহী 

জতব| জকর লেলে ছলি স্থন্দরি 

সে সবে সোপলক তাহী। 

সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক 

হরিণক লোঁচন লীলা ॥ 
সা সী না 

বন্ধু অধররুচি দেলী। 

দেহদস। সউদামিনি সৌপলক 

কাঁজর সখি সখি ভেলী ॥ 

ভগ্জু হেবি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিন 
কৌকিলকে দিহু বাণী ॥ 

কেবল দেহ নেহ অছ লওলে 

* এতবা অএলাহু জানী | 
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রাধিকা বিরহে কশতঙ্ম ও লাবণ্যহীন। হইয়াছেন, এই কথাঁটি সরস করিয়া বলিবার জন্ব 

কবি কল্পনা করিতেছেন যে, যেখান যেখান হইতে যে যে উপাদান লইয়। গ্লিরাঁধার সৌন্দষ্য 
গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেখানে সেখানে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 

হইয়াছেন। তাহার মুখ মান হইয়াছে, অতএব তিনি যেন শারদ চত্্রকে তীহার মুখরুচি 
ফিরাঁইয়। দিলেন ; তাঁহার চোঁখে আঁর সে দীর্ঘায়ত €কৌতুকদৃষ্টি নাই : তাই মনে হয়, তিনি 
হরিণীকে লোচনলীলা ফেরত দিয়াছেন; চমরীর নিকট হইতে যে কেশসস্তার তিনি গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, বিরহের গ্লানিতে তাহার শোভ। নষ্ট হইয়। গিয়াছে; তাই কবি বলিতেছেন, 

ধরাধ। যেন চমরীকে কেশপাশ ফিরাইয়। দিয়াছেন । মুখে হাপি নাই, তাই দন্ত ও 

নধরের শোভা তিনি দাঁড়িশ্ব ও বান্ধুলি পুষ্পকে ফেরত দিলেন ; বিছ্যাদ্বরণী আজ ছুঃখকষ্ে 

কঙ্জলবরণী হইয়াছেন দেখিয়া কবি অন্গমান করিতেছেন যে, শ্রীরাধ। মৌদাঁমিনীকে দেহরুচি 

ফিরাইয়া দিয়াছেন । এইরূপে অনঙ্গকে তাহার ভ্রভঙ্গরূপ ধন ও কেৌঁকিলকে কগের 

মাধুর্য ফেরত দিলেন । পর্দটীর ধ্বনি এই যে, কাহারও পার রাখিয়। মরিতে নাই । শ্রীরাধা 
নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যাহার নিকট হইতে যে জিনিষ ধার লইয়া সুন্দরী 
সাঁজিয়াছিলেন, তাহাকে পেই সব ফিরাইরা দিয়া খণমুক্ত হইলেন। উংপ্রেক্ষা ও 

মতিশয়োক্তি এখানে বিরহিণীর বিরহদুঃথকে আচ্ছন্ন করিয়। মনকে জোর করিয়া কবির 

রচনচাতুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। 
জয়দেবের বিরহিণী কেবল হাঁরকে ভার মনে করিঘ়াছিলেন | বি্াপতি তাহার উপর 

রং চড়াইয়া বলিলেন, “অর্থরি বলয়! ভেল” (১৮৫) । শিবপি'হুনামাঙ্ষিত পদ গুলিতে 

বিরহিণীর দেহের অবস্থা বণনা করিতে যাঁইয়। কবি বারংবার বলিয়াছেন 

দিবসে মলিন জন্ত চাঁদক রেহা (১৭৬ ) 

করহি মিলল রহ মুখ নহি স্থন্দর 

জনি খিন দিবসক চন্দা। (১৮৪) 

“চৌদসি চাদ সমান” (১৭৯) কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাদের মতন দেহ) “তন্তক দোসর দেহ (১৮৫)। 

পাঠক বিরহিণীর দুঃখে বিগলিত হইবে কি, তাহার মন উপমার মৌন্দধ্যে মোহিত 

হইয়! যায় । 

করতল লীন সোভএ মুখচন্ৰ | | 

কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥ 

অহনিসি গরএ নয়ন জলধার। 

থঞ্জনে গিলি উগিলত মোতিহাঁর ॥ (১৭০) 

শ্রীরাধার মুখচন্দ্র করতলে লীন, তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। পাঠক আহ! 
বলিতে যাইবে, এমন সময় কবি করতলের সহিত কিশলয়ের এবং মুখের সহিত নব প্রস্ফুটিত 
কমলের তুলনা পিয়া! তাঁহার মনে চমক লাগাইয়া িলেন। বিরহিণীর নয়ন হইতে অহমিশ 
জলধারা পড়িতেছে ; পাঠক তজ্জন্ত সমবেদনা বোধ কারিতে যাইবে, এমন সময় কবি পুনরায় 
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তাহাকে চমকৃত করিলেন এই বলিয়। যে, নয়ন যেন খঞ্জন, আর অস্রবিন্দু যেন মুক্ত; 

অবিরলধারায় বিন্দু বিন্দু অশ ঝরায় মনে হইতেছে, যেন অশ্রবিন্দুরূপ মুক্তাঁগুলি হারের আকারে 
গাথা হইয়াছিল এবং সেই হার নয়নরূপ খঞ্জন খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং এখন তাহ। উদ্ধমন 

করিতেছে । যুবক কবি পাঠককে শ্রীরাধার ছুঃখে বিগলিত হইবার অবসর দিতে ষেন 

অনিচ্ছুক, তাই তাহাকে অনবরত যেন ধাঁধ। লাগাইয়। দিতেছেন । 

শিবসিংহনামাঙ্কিত পদগুলিতে বণিত বিরহিণী নিজের ছুঃখকে বিধাতার বিধান বলিয়। 

মানিয়া লয় নাই; সে নায়কের উপর দোষারোপ করিতেছে ২ এমন কি, তাহার বংশ 

তুলিয়৷ গালি দিতেও বিরত হইতেছে ন।। 

অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহু 

ধরএ অপন বেহারে। (১৬৭) 

যে ভাল বংশের লোক ন1 হয়, সে নিজের দেওয়া কথ! শেষ পধ্যস্ত রক্ষা করে না) আপনার 

কুলোচিত ব্যবহার করে। বিরহিণী ভাগ্যবঞ্চিতা হইয়াছে বলিয়া বিধাতাকেও শা 

দিতে উদ্ভত। হুইয়াঁছে __ 

জেঞ্ো তোহি পাব অরে বিধাতা 

রাধি মেলওঁ অন্ধ কৃপ। 

জাহেরি' নাহ বিচখন নাঁহী 
তার্কে কা দিয় দপ॥ 

আমার নাথ বিচক্ষণ নহে; আমার সৌন্দর্যের মধ্যাদ সে বুঝে না|) বিধাতা আমাকে যদি 
বিচক্ষণ নাথ না দিল, তবে রূপ দিল কেন? এমন মুঢ় বিধাঁতাকে একবার হাতে পাইলে 

বিরহিণী তাহার হাত পা! বাঁধিয়া অন্ধকুপে ফেলিয়। দিত । 
এই সাহপিকা মদনের উদ্দীপনগুলিকেও দূর করিয়। দিতে বদ্ধপরিকর । সে ক্লানমুখে 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিরহজাল। সহ্য করিতে রাঁজী নহে । 
খেদব মোঞ্ে কোকিল অলিকুল বারব 

করকঙ্কন ঝমনকাঈ । (১৭১) 

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবস্থায় কবির রচনাশৈলী ঘষে কিরূপ পরিবহ্ধিত হইয়াছিল, তাহার 
উদাহরণ পাওয়। যায় রাঁঘবসিংহনামাঞ্কিত ২১৬ সংখ্যক পদটাতে। কামেশ্বরবংশে 
ছুই জন রাঘবমিংহ দেখা যাঁয়-উভয়েই অবশ্য শিবসিংহের পরবস্তাঁ। প্রথম রাঘবসিংহ 

হইতেছেন দেবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নরসিংহের ভ্রাতা । 

শিবসিংহ ১৪১০ হুইতে ১৪১৪ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর নরসিংহের কাণদাহা 

শিলালিপি হইতে জান। যাঁয় যে, তিনি শরসবমদন ব। ১৩৭৫ শকে ব। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা 
ছিলেন । .তাহার রাজ্যকালেই হয় ত কবি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদ লিখিয়া 

উপহার দিয়া'ছিলেন। স্থৃতব1ং এ পদে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রথম বাঘবসিংহ হইলেও, গিবজিংছ- 
নামাক্ষিসত পদগুলি লেখার, অস্ততঃ ৩০।৪০ বংসর পরে এই পদ্টা লিখিত -হ্ইয়াঁছিল। 
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ডাঃ জয়কাস্ত মিএ এই রাঁঘবসিংহকে নরসিংহের পৌত্র বলিরা মনে করেন। তাঁহার মত 
মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে পদটা বিগ্ভাপতির জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে 
রচিত। এঁ পদটীতে বিরহিণীর অন্তজ্জবনের করুণ আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে । 

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে। 

অধর ন হাম বিলাস সথীপঙ্গ 

অহনিস জপ তুঅ নামে ॥ 
আনল সরদ স্থধাকর সম তস্থ্ 

বোলে মধুর ধুনি বাণী। 
কোমল অরুণ কমল কুস্ভিলায়ল 

দেখি মন আইলহু" জানী ॥ 

হৃদয়ক হার ভাঁর ভেল স্থবদনী 

নয়ন ন হোএ নিরোধে । 

সখি সব আঁএ খেলাঁওলি রঙ্গ করি 

তশ্থ মন কিছুও ন বোধে ॥ 

রগড়ল চানন মগমদ কুঙ্কুম 

সভ তেজলি তুঅ লাগি। 
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি 

অহেোনিস বহইছি জাগি ॥ 
দূতি উপদেস সুনি গুনি স্থমিরল 

অখনই চললই ধাঈ। 

মোদবতী পতি রাঘবসিংহ গতি; 

কবি বিগ্ভাপতি গাঈ (২১৬)।॥ 

এখানে উপমার বাহুল্য নাই; অল্প কথায় বিরহিণীর অন্তরের ব্যথ। ফুটাইয়। তুলিবার 

প্রয়াসই এখানে মুখ্য ; নৃতনত্ব স্ষ্টি করিবার মোহ এখানে পাঠককে বিভ্রান্ত করে না। 
সথীর। বিরহিণীকে ঘিরিয়। থাকিলেও তাহার মুখে হাদি নাই ; তাহার মুখ অবশ্য খরৎ্কালীন 

চন্দ্রের স্তায় এখনও আছে, কিন্তু তাহার নয়নকমল ম্লান হইয়া গিয়াছে । তাঁহ|র দেহ এত 

দুর্বল যে, সে হারকেও ভার মনে করে। 

অন্তান্ত কবিতায় কবি অতিশয়োক্তি করিয়! বলিয়াছেন __ 

লোচন লোর তটিনী নিরমান 
ততহি কমলমুখি করত মিনান । ( ৭৪৭) 

লোচন নীর তটিনী নিরমানে 

করএ কমলমুখি তথিহি সিনানে । (৫৪৩) 
কিন্ত এখানে কবি শুধু বলিতেছেন, নয়নের বারি রোধ করিতে চাহিলেও তাহা বাধা মানে 
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না। সখীরা সকলে আসিয়! তাহাকে নানারূপ খেলাধুলায় মন ভুলাইতে চাহে, কিন্ধ 
বিরহের আঘাতে তাহার বোধশক্তি যেন একেবারে লোপ পাইয়াছে--“তম্থ মন কিছু ন 

বোধে”। সথীর। তাহার বিরহজ্াল। উপশম করিবার জন্য চন্দন কুস্কুম মুগমদ লেপন করিল, 

কিন্তু সে “সভ তেজলি তুম লাগি,” তোমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করিল । যাঁহাকে দগিত 

ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার আবার অঙ্গরাগে কি প্রয়োজন, তাহার চোখে ঘুম নাই-__“অহোনিম 

রুৃহইছি জাগি,” জলহীন মীনের মতন সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার শ্বা 
রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে । এ পদে আরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করার আছে । এক হইতেছে 

বিরহে “অহনিস জপ তুও নাম,” যাঁহ। জয়দেবের-_ 

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্ 
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্ (৪1১৭ ) 

স্মরণ করাইয়৷ দেয়; অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিরহিণীর অবশ্থ। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মিলনের 

জন্য মাধবের প্রধাবন-_“তখনই চললহি ধাঈ”। 
পরিণত বয়সে কবির বিরহিণীর ছুঃখ বুঝাঁইতে উপমার প্রয়োজন হয় না। তিনি শু? 

তাহার মুখ দরিয়া বলান-_ 

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাঁস 

স্থখ গেও পিয়াসঙ্গ ছুখ হম পাল ॥ (1২৬) 

রাজনামবিহীন কবিতাগুলিতে দেখি, শ্রীরবাধা মাধবের উদ্দেশে করুণ প্রার্থন। 

জখনীইতেছেন-_ 

তোহ জলধর মউ জলধররাজ 

হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ। (৪৫৯) 

মাধবের উপর তাহার কোঁন ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই; মাধব যেখানে থাকুন, যেমন 

বাবহারই করুন, তিনি স্থথে থাকুন, এই শ্রীরাঁধার একমাত্র কামনা 

জুগ জুগ জীবখু বসথু লাখ কোস 

হমর অভাগ হুনক কোন পোপ (৫:১৪ )) 

অন্তত " আবে স্থখে করাই করথু বিদেস 

স্বমরি জলাঞ্লি দিছি সন্দেস (৫২২) 

অন্য পদে স্থত হো! সামি কহব কী রোএ 

পরতহ তিললএ হুম দেব গোঁএ (৫৫৬ )। 

কবি বিরহিণীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন-_ 

তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি 

ন থির বিজুরিক পাতিয়। । 

বি্যাপতি কহ কৈছে গোডীয়বি 

| হরি বিনে দিন রাতিয়! ॥ 



৬৩ বর্ষ] বিষ্ভাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৪৭ 

দিন রাত্রি আর কাটে না, জীবন হুর্বহ হইয়াঁছে। 

মাধব, কত পরবোধব রাধা 

হা হরি, হা হরি, কহতি বেরি বেরি 

অব জীউ করব সাধ ( ৭৪২) 

কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীরাঁধার জীবনের এ ভাবে অবসান ঘটাইতে পারেন না। তিনি 

শমগ্ভাগবত শুধু অধ্যয়ন করেন নাই, শ্বহন্তে তাহার প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন ; তিনি 

নিজেকে অভিনবজয়দেব বলিয়। গৌরব অনুভব করিয়াছেন । স্থতরাং রাঁসস্থলীতে বিরহিণী 

'গাপীদের ন্যায় এবং জয়দেবের শ্রীরাধার শ্ায়-- 
মুহুরবলো কি তমগ্ুনলীল। 

মধুরিপুরহমিতি ভাননশীল! ( ৬।৫ ) 
|পগ্ঠাপতির শ্রীরাধাও-_ 7 

| অন্ুথন মাধব মাধব মাধব সো পারতে 

স্বন্দরি ভেণি মধাঈ 
ও নিজ ভাব সভাঁবহি বিসরল 

আপন গুণ লুবধাঈ ॥ 
এই অদ্বৈতানুভূতি চিরস্থায়ী হয় না; হইপে বিরহ-মিলন-মবুর রসস্থট্টির যোগ ঘটে না । 

মাধব ত শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন ন। ; কেবল তীহার প্রীতির নৃতন তম আম্বাদন 

করিবার জন্য ছল করিয়। বিরহ হট্টি করেন। বিরহের পরে যখন মিলন ঘটে, তগন 

শীরাঁধা বলেন-_ 
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আজু মনু দেহ তেল দেহ । 

আহ্ু বিহি মোহে অন্গকুল হোয়ল 
টুটল নবহু' সন্দেহ । 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ভাঁকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা । 

পাঁচবাঁণ অব লাখবাণ হোডি 
মলয় পবন বহু মন্দা ( ৭৬০ )। 

“হু ভাবে লুন্ধ হুইয়৷ বিদ্যাঁপতি তাহার ভোগ এশ্বধ্যের এবং ম্মান্ত পদ্ধতির সকল সংস্কার 

বিসর্জন দিয়া বলিতেছেন__ 
অবহন ঘবহু' মোহে পরি হোয়ত 

তবহি মানব নিজ দেহ1। 

'মামার ভাগ্যে ষদি এমন কোন স্থুদিনের উদয় হয়, যে দিন আমি আমার সেই দেবত।, সেই 

দয়িত, সেই ভুবনৈকবন্ধুর প্রিয়মুখ দর্শন করিতে পাইব, সেই দিন আমিও এব্প নিজের 

দেহকে ও মানবজন্মকে সার্থক মনে করিব। এই সাধকোচিত বাঁপন। পূর্ণ করিবার জন্য 

'বগ্াপতির দীর্ঘকাঁলব্যাপী মধুর রসের কাব্যন্ষ্টিই যথেষ্ট ছিল; এই অন্রভূতি লাভ 
করিবার জন্য তাহাকে বৃন্দাবনে মঞ্জরীভাঁবের সাধনা করি-ত হয় নাই। 

১৬ 



ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল 
শ্রীশোক চটোপাধ্যায় 

অষ্টাদশ মহাঁপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণ। ই পন্মপুরীণ ভারতের বিভিন্ন স্থল হইতে 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাঁশিত সংস্করণটি* 

ভরষোগ্য । পদ্মপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে স্থগ্টিখণ্ড অন্যতম । আবনন্দাশ্রথ 

প্রেস সংস্করণে উহ1 পঞ্চম খগুরূপে নির্দেশিত হইয়াছে । কিন্তু গবেষণামূলক আলোচন।4 

দ্বার। প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না যে, বান্তবিক উহা খগুগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 

কবে ১ হ্ষ্টিসগডেক এই অবন্থধন পদ্ুপুরীনেক বেকলম্জ ষে আভ্যন্তরীণ “মন ছা। 

সমথিত হইয়াছে তাহা নহে ;২ বাঁংল। পাওুলিপিসমুহ এবং বেক্কটেশ্বর প্রেস সংক্ষরণও এঠ 

মতেরই অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। আনন্দাশ্রম, বেক্টেশ্বর এবং বঙ্গবাপী প্রেসসমূহ হইতে 

মুদ্রিত সংস্করণে স্থ্টিথণ্ডের যে বৃহৎ কলেবর দৃষ্ট হয়, মূলতঃ তাহা! ষে এত বিপুল ছিল এ, 

তাহ। বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই খগুর মুত্রিত পুস্তকসমূহে এবং অধিকা*এ 

দেবনাগরী পাওুলিপিতে ইহ] দুইটি বুহৎ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । আনন্দাশ্রম প্রেম 

ংস্করণে প্রথম অংশ ৪৩ সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহাকেই হ্ৃগ্িখণ্ড বলিয়া মনে করা যাইতে 

পারে। ৪৪ সর্গ হইতে শেষ পর্বস্ত দ্বিতীয় অংশ আদৌ স্থষ্টিথগ্ডের অন্তকুক্তি নহে, উহা 

ধর্মপুরাঁণ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ । ইহার একাধিক পাঞলিপি পাওয়া যাঁয়।২ 

মূলতঃ ধর্নপুরাঁণ ঘষে পদ্মপুরাণীয় সগ্রিখণ্ডের অংশ নহে-_ একটি স্বতন্্ পুস্তক, তাহ। 

১। এ প্রনঙ্গে লেখক-রচিত [0০ &000010 2500 01181 06 110৩ 02000200100 8001107 

52117 00275069820. 00310107910 1011 12012100 15105121010 শীরক প্রবন্ধ (00: 07571856, 

৮০], 1], 06, 1) পৃ. ১৭৪-১৮৯ ) দ্রষ্টব্য । : 

২। শ্ষ্টিখগ্ড (বঙ্গবাপী ও বেস্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ) প্রথম অধ্যার ৫৪-৫৮ শ্রোক ডরষ্টব্য। এই শ্লোকগুলি 

আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণে নাই। 

এখানে উল্লেখধোগ্য ষে, প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণের সষ্িখগ্ুই উল্লিখিত হইয়াছে। 

১। ধর্সপুরাণের নিয়লিখিত পুধিসমূহ ড্রষ্টব্য 
(ক) হরপ্রসাদ শারী--19580111760 08081080506 92051016 0155, 10 039 (80৮611017761) 

00115060101) 17052 05 085 06 0১০ 2912010 50016, ৫১ ৪১২১-৪ ১২২ 

(খ) অর, এল, মিজ- টব ০০০৭ ০৫ 990891১1595, ভট্ট খণ্ড পাঁগুলিপি নং ২১৮২ 

€(গ) হীরালাল--০912109£16 01 53755. 2150 21210167155, 110 055 051702] 1219510055 27211 

136191, পৃ ২১৭ 

(এ) আর. রখ ৬০776100555 [001501)5৭ [77005000666 067 10018110718 [0101৬21- 

310915-8311011000686 10) 0001282015, পৃ" ১৩ 



এও নর্ধ] ধর্মপুরাঁণ ও তাহার কালি ১৭৯ 

গ্রগণ্ডের বঙ্গদেশীয় পাঁগুলিপিলমূহ হইতে বিশেষ ভাবে বোঝ যাঁয়। ইত্ডিয়। অফিসে 
বঞ্গত একটি দেবনাগরী পু থিতেগ এই অংশটি নাট । 

ধর্পপুরাণ যে আদৌ হগ্নিখণ্ডের অংশ ছিল না, বরং উহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্ সত্তা যথারীতি 

নজাঁয় ছিল মে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। পরবতী আলোচনা হইতে আমর প্রতিপন্ন 

করার চেষ্ট। করিব যে, এই ধর্মপুরাঁণের রচনাস্থ।ন কামরূপ । এই কাঁমরূপে লিখিত ধম্মপুর।ণ 

কখনই সেই হষ্টিখণ্ডের অন্তর্গত হইতে পারে না, যে স্গ্টিখণ্ডে কামরপীয় ব্রাঙ্গণগণ দুইবার 
গ্রকান্তে নিশিত হইয়াছেন। হ্যষ্টিঘর্ডের দশমনর্গের ১৪১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 

শাদ্ধ করণেস্ছ নরগণ একটি পারে দি, ছুপ্ধ এং মৃতবাক্তির কপাল হইতে সংগৃহীত অস্থি 

চর্ণ করিয়! একত্রে মিশ্রণ পৃৰক শয্যায় আপীন ব্রাহ্মণ দম্পতিকে ভোজন করাইবেন। ইহাতে 
আরও বপ! আছে যে এই প্রথা প্রথম শ্রেণার পাবতীয় ত্রাদণদিগের মধো দেখা যায় ।ৎ 

বল্লাল সেন, ও অনিরুদ্ধ ভট কষক এ শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে; কাজেই শ্লেকগুলি 

পরবতী ধুগে প্রাঞ্ধ চষ্টিখণ্ডের বাংলা পাঁগুলিপিতে পাওয। না গেলেও হু্টিখণ্ডে উহাদের সত্ব 

সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পার] যায় কি? অনিরুদ্ধ ভট্ট তস্পষ্টই বলিয়াছেন যে পাবতীয় 

এদ্দটির ছার! কামরূপের ব্রাঙ্গণদের নিদ্শ করা হইয়াছে ।" এ শ্ছ্রিথণ্ডেরই সঞ্চদশ সর্গে 

১৭৬-১৭৮ শ্লৌোকে আর একবার কাঁমনপীন্স-ব্রাণ কথাটি পাঁওরা যার সেখানে সাবিত্রী 

| এগেলিং--1)55271)0156 07071 6 3581)5. 155, 12 1116 11102 01 000 117019091106, 

৬2১৯০ | 

এই পাঙুলিপির শেষ সাতটি অধ্যায়ের এগেজিং কতক প্রদত্ত বিবরণ নিম্নরূপ ৮ 

গনোদ্তব-প্রাছুর্ভাবঃ। আরতারকয়োঃ লংগ্রামঃ।  কুমারসন্তবে গৌরীবিবাহঃ, পিভমাহীগ্্যকথনগ 

শাদ্ধপ্রকরণন্॥ যছুব'শ কী্নন্। খোই বংশ কীর্তনন্, 

এই বিবরণ বা'ল। পাঞলিপির নিত অনেকাংশে একরপ । আর. এল. মিত্র তাহার বি 011055 91 ১102010 

১155 ভ্বওা, [1] বিও 1257, ১৪৭-২৪১ পুষ্ঠাতে প্পুরাণ সষ্টিখণ্ডের বাংল| পাঁুলিপির যে ক্বদর বর্ণনা দিয়াছেন, 

তাহাতে 'পদ্মো দ্ধ প্রাহুর্ভাব" এই অধ্যায়টি ব্যতীত অন্ট সবই আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিহ্য-পরিষৎ 

লাইব্রেগীতে রক্ষিত যথাক্রমে ৪৫১৭ ও ৭৫৫নং পাগুলিপিতে উল্লিখিত সমস্ত অধ্যায়ই রহিয়াছে। 

৫ | উপবেন্ঠ তু শধ্যায়াং মধুপর্ণং ত.ত! দদেং। 

অর্থ” দত্ব। তু পাত্রেণ দধিছুগ্ধনমন্বিতম্। 

অস্থি ললাটজং গৃহ সুস্দূং কৃত্বা বিমিশ্রয়েৎ। 

পার়য়েদ দ্বিজদাম্পত্/ং পিতৃভক্তঞা। লমন্বিতঃ ॥ 

এষ এব বিধিদৃ ৫ পার্বতীরৈধিজোতমৈঃ। 

তেন দুষ্ট! তু স শয্যা! ন গ্রহ ছিজসতুমৈঃ ॥ 

মেমনমিংহের ( বত'ানে পূর্ব পাকিস্তান ) ব্রান্ধণ জমিদার বংশে শব্যাস্রব্য গ্রহীত! ব্রাঙ্গণদের অদ্থিচূর্ণ দেওয়ার প্রথ। 

কিছুদিন পূর্ব পর্বন্ত প্রচলিত ছিল এবং সেই গ্রহীতাগণ 'হাড়খিলা' ব্রান্ধণনামে অভিহিত হইতেন। 

৬। দবানসাগর ( পাগুলিপি নং ১৩৭৪-_বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদ্, পৃ. ১৩খ ) 

অনিরুদ্ধ ভট, 'হারলতা, পৃ. ১৯৯ 



১৫০ সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা, 

দেবীগণকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছেন ষে লম্ষ্মী আর তাহাদের সঙ্গে বাস করিবেন ন।। 

অতঃপর তিনি মূর্থ, স্লেচ্ছ, পাঁবতীপ্ন, অভিশপ্ঠ কুৎ্শিতদিগের সহিত বসবাঁস করিবেন |” 
ধর্মপুরাঁণ নামে যে পুথক্ একটি পুরাঁণ ছিল তাহার আরও প্রমাণ আঁছে। বৃহদ্ধ£- 

পুরাণে যে অষ্টাদশটি উপপুরাঁণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্মপুরাণ 

অন্যতম*্। 

এইভাবে ধর্মপুরাণ যে পন্সপুরাঁণান্তরগত স্থ্টিখণ্ডের অংশ বিশেষ বলিয়া! পরিগণিত হইতে 

পারে ন। এবং ইহার যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে সে বিষয়ে নান] প্রমাণ দেখান যাঁইতে 
পাঁরে। কালক্রমে ভুল করিয়া ইহ পদ্মপুরাণের শগ্টিখণ্ডের একটি অংশবূপে পরিগণিত 

হইতে থাকে ; কিন্ত বাংল। পুথি সমূহে হষ্টিখণ্ডের এই অংশ না থাকায় অন্গমাঁন কব। 

যাইতে পারে যে --এই অংশের সংযোগ ও স্বীকৃতি বাংলা দেশে হয় নাই। 

প্রথম মুসলমান আক্রমণের কিছুকাল পরেই ধঞ্জপুরাঁণ কামরূপে রচিত হইয়াছে- ইহ। 

বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা অনুমিত হয়। এই গ্রন্থে গরুড সম্বন্ধীয় এক কোৌতৃহলোদ্দীপক গন্ 

আছে। কশ্তপের ওরসে বিনতাঁর গর্ভে জাত গরুড জন্মের পরমুহূর্তেই ভীষণ ক্ষুধার্ত হইয়] 

মাঁতাব নিকট খাছ্য ধাচ এ] করেন । অসহায় বিনতা। খন লৌহিত্য নদীর (বর্তমান ব্রহ্গপু্ 

উত্তর পারে তপস্যাঁরত কশ্ঠপকে দেখাইয়া দেন১৭ | তদন্গসারে গরুড় পিতার সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়া তাহার ক্ষুধার কথা! জ্ঞাপন করেন। শপ তাহাকে লৌহিত্যতীরনিবাসী 
নিষাদগণকে ভক্ষণ করিতে নিদেশ দেন কিন্তু ব্রাঙ্গণদিগকে ভক্ষণ করিতে নিষেদ করেন ।১১ 

গরুড় পিতৃনিদেশান্ধায়ী কাধ করিলেন কিন্তু শ্রমবশতঃ এক ব্রাঙ্গণকে ভক্ষণ করিয়। 

৮। নৈকত্র বাসে! লক্ষ্যান্ত ভবিষ্তি কদাচন। 

কুদ্রা। সা চলচিতী চ মূর্ধেষু চ বসিস্তুতি ॥ 

শ্নেচ্ছেষু পার্নতীযেমু কুৎসিত কুৎদিতে তথ] । 

মুর্থেবু চাবলিপ্তেষু অভিশপ্তে ছুরাঝ্মনি ॥ 

এবং বিধে নরে তৃভ্যং বসতিঃ শাপকারিত1। 

গ্রাথম পংক্তির 'ভবিষাতি' পাঠের স্থলে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ পাওুলিপি ধৃত পাঠ 'পতিষ্যতি', তৃতীয় পংস্তির 

কুৎসিতে কুৎসিতে তথা এই পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্করণে 'কুৎসিতেহকুতৎসিতে তথ।' পাঠ দৃষ্ট হয়। 

৯। বৃহদ্ধর্পুরাণ (13101190608 170107)--1, ২৫. ২৫, জরষ্টব্য। 
১০। তব তাতস্তপন্তেপে লৌহিতান্তোত্তরে তটে। 

কহ্যপে। নাম ধর্মাঝ সাক্ষালোক পিহাঁমহঃ ॥ 

তজ্ত গচ্ছম্থ পিতরম্ উহ কীঁমং যখ। তব। 

অস্তোপদেশততস্তাত ক্ষুধা তে শমমেপ্ততি ।-- 

তৃতীর পংক্তির 'উহ' পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্করণের 'পুচ্ছ' পাঠ লক্ষণীয়। 

টার অনেকশতসাহত্রা নিষাদাঃ সরিতাং পতেঃ। 

তীরে তিষ্স্তি পাপিষ্ট। সাং স্বং ভক্ষ হী ভব ॥ 
সৃষ্টিখণ্ড ৪৪, ৪৯.৫* প্লোক 



৬৩ বর্ষ 7 ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৫১ 

ফ্লিলেন। সেই ব্রান্ধণ তাঁহার গলায় এমম ভাবে আটকাইয়া যান যে, গরুড় তাহাকে 

গলাণঃকরণ বা উদ্গিরণ করিতে পারেন না। বিপন্ন গরুড় বিপদ মুক্তির কামনায় তাহার 
পিতাকে সব জ্ঞাপন করিলেন। কশ্ঠপ ব্রাঙ্গণের অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণের মহিত সব 

মচ্ছর্দিগকেও দেশের সর্বত্র উদ্গিরণ করিতে নিদেশ দান করেন। ইহার ফলে গরুড় বিভিন্ন 

'মন্ছজাতিকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে পৃবদিকে ৫েশশ্মশ্রহীন বা স্বপ্ল 
গশ্রযুক্ত যবনগণ, দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাপপূর্ণ নগ্রকগণ, দক্ষিণদিকে ভয়াবহ দুরাত্ম। মূক পশু- 
*ননে উৎসাহী এবং গোমাংসভোনদী নরগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পাঁপিষ্ঠ গো ব্রাঙ্গণ হত্যায় 

পিপ্ত কুবদস্গণ ( কুবাক্যে পটু? পশ্চিমদিকে ভয়াবহ খপরগণ, উত্তর-পশ্চিমদিকে 

শএপূর্ণমুখমগ্ডল বিশিষ্ট গোমাংসভোজী অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণে পরাজ্মখ 

তুরুত্দগণ, পর্বতসঙ্কুল উত্তর দিকে শ্রেচ্ছগণ (তাহারা খাগ্াখাগ্ের বিচার করিত না, 

টচ্ছ ঙ্থলতা, লুণ্ঠন ও প্রাণিহত্যাই তাহাদের ধর্শ ছিল) এবং উত্তর-পূর্বদিকে বৃক্ষবাসী 

নিরম়গণ ( নরকীয় প্রাণী ?)1১২ কামরূপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তুরুঙ্গদ্িগের বিতাড়নের 

উক্তি মুসলমানদের বিতাড়ন লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে মনে হয়। ইতিহাঁস হইতে জান! 
যাঁয় ষে, মুসলমানগণ কামরূপে 'প্রবেশমাত্রই প্রচণ্ড বাঁধার সম্মধীন হয় এবং পরাজয় বরণ করিতে 

রাধ্য হইয়া দেশর কেন্দ্রস্থল হইতে উত্তর-পশ্চিমে বিতাড়িত হয়। অনুমান হয় যে মুমলনান 

আক্রমণের শেষে কাঁমরূপেই এই ধর্মপুরাঁণ লিখিত হয়। শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্যবিধ 

প্রমাণ হইতে আমর] জানিতে পাঁরি যে তদীনীন্তন বঙ্গদেশাধিক্ত। মহম্মদ বক্তিযাঁর খিলজি 

১২০৩-১২০৫ খুষ্টান্বের মধ্যে কোন সময়ে তিব্বত হইতে প্রত্যাগমনকালে অশ্বারোহী 

সৈম্তদল সহ কামরূপে প্রবেশ করেন এবং স্থানীয় ঘপতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রাণ 

হন *। বক্ভিয়ার খিলজি ১২০৬ শুষ্টাঞব্ষে আগ মাসে নিহত হন।১৪ বক্জিয়ার খিলজির 

কামরূপ হইতে বিতাঁড়ন এবং ধর্জপুরাঁণ রচন।-ইহাঁর মধ্যবর্তী কাঁল যাঁদ পঞ্চাশ বৎসর 

ধরিয়| লওয়। হয় তাহা! হইলে আলোচ্য গ্রস্থটির রচনাঁকাঁল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 

পর্বে বলিয়৷ মনে হয় ন1। 

ধর্মপুরাণের রচন। স্থান যে কামরূপ সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। ধর্মপুরাণের 

পরবর্তী বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইবে যে ইহার একট বড় অংশে শ্লেচ্ছদিগের কাহিনী বর্ণন। 
কর! হইয়াছে । এই ক্ষেচ্ছদ্রিগের নিবাস যে কামরূপেই এ সম্পর্কে কালিকাপুরাণের 

একটি কাহিনীর প্রতি পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকধণ করিতে চাই । সেই কাহিনী অশ্গযায়ী 

আমর! জানিতে পারি ঘষে মহাপীঠ কামরূপের নদী ও পর্বতসমূহ অতি পবিত্র ছিল। এ 
স্থানে মৃত্যুবরণকারী নরগণ শিবলোকবানী হইত। ইহার ফলে যমদুতগণ কর্মহীন 

১২। এই প্রসঙ্গে হৃষ্টিখণ্ড, ৪৪ অধ্যায় ৭০-৭৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। 

১৩। 17150075০96 73677£5] ( ঢাঁক। বিশ্ববিগ্ভালয় কতৃক প্রকাশিত ), হয় থণ্, পৃ. ১১ দরষ্টবা। 

১৪ | এ পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য । 



১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা 

হুইয়। পড়ে এবং ক্রমশঃ যমালয়ের পাঁপীর সংখ]1 হাস পাইতে থাকে । ইহাতে ব্রন্ধা, বিন: এ 

অন্যান্য দেবতাঁগণ উদ্দিগ্র হুইয়।৷ শিবকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন । তাহার। মহাঁদেবকে অঝোর 

করেন যে ষমের যেন অধিকারচ্যুতি ন| হইয়া! কাঁমরূপে অবাধ রাজত্ব হয়। মহাদেব স্বী£7 
হইয়। তাহার পবিত্র গীঠ হইতে সমস্ত অধিবাপীকে বহিষ্ষার করিতে গণদেবী € 

উগ্রতারাকে আদেশ দেন। তদনুমারে তাহারা কাঁষ আরন্ত করিয়৷ দ্বিজগণকেও রেহাই 

দিল না। যখন উগ্রতার! মহাঁতপাঃ বশিষ্টকে ধরিতে আপিল-_তখন তিনি উগ্রতারা ও 

তাহার সঙ্গিনীদদিগকে এই ভাবে অভিশাপ দিয়াছিলেন_-ওহে উন্মারগগামিনি! আদি 

খষি হওয়া সত্বেও তুমি আমাকে বহিষ্কত করিতেছে । তাই এখন হইতে তুমি মাতিগণ স 
অন্যায় ও অবৈধ উপায় পুজিত হইবে ( অর্থাৎ বামাচার শাক্তবিধি দ্বারা পূজিত হইবে )) 
তোমার সহচর সমূহ স্লেচ্ছদের স্বভাব অনুকরণ করিতেছে বলির। তাহারা কামরূপ 

শ্রেচ্ভরূপে বিচরণ করুক-**ভন্মাচ্ছাদিত দেহ হাড়-মাঁলায় সজ্জিত মহাদেব এই প্রেচ্ছদের 

অভিশব প্রেয় বিম়। পরিগিত হউন্, 1১০ 
পূর্বেই দেখাইবার চেষ্ট/ করিয়াছি যে ধর্শপুরাঁণের রচনাঁকাঁল অয়োদশ শতাব্ধার 

দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে হইতে পারে না। নিয়লিখিত বিষয়গুলিও ধর্মপুরাঁণের অর্বাচীনতার সুচনা 
করে £--রাঁশি এবং সপ্তাহের নামের একাধিকবার উল্লেখ ;১৬ আগম ও তন্ত্রের স্ম্প? 

প্রভাব ;** বিভিন্ন ব্যাপারে তুলসীর নামোল্েখ ” ও গ্রেচ্ছদের প্রসঙ্গ”*। তাহ! ছাড়া 

প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধাঁদি গ্রন্থে পদ্মপুরাঁণের স্যষ্টি খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ বা ধর্শপুরীণ হইতে 

সাধারণতঃ কোন বচন উদ্ধৃত হয় নাই অথচ শগ্টিখণ্ডের প্রথম অংশ হইতে একাধিক প্রমাণ 

উদ্ধৃত হইয়াছে ।** কেবলমাত্র হেমাপ্দ্রির চতুধর্গ-চিন্তামণিতে (প্রথম খণ্ড__পু. ৭১) 

সখ শে 

১৫1 কালিকাপুরাণ ( বঙ্গবাঁসী সংস্করণ ), ৮১ । ২১-২৫ দ্রষ্টব্য 

১৬। হৃঠ্িখও ৪৭, ২২৬ শ্লোক; ৭৪, ৪৪-১৮৫ শ্লেক। ৫৫, ২১ গ্রোক। ৫৮, ২৫-২৬ গ্লোেক এব' 

৭৫, ৭৬-৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

১৭। যাবস্তে। বৈদিক মন্ত্রী শৌরাণাশ্সাগমোভবাং।  ৃষ্টিথও ৫৭ অধ্যায় ১৯৭ 

বেদ বেদাাঞ্চ পুরাণথমসংহিতাঃ। বউ ৫৮১১৭ক 

রর ন শ্রায়ন্তে জনৈরেব পুরাণাগমসংহিতাঃ ॥ এ ৭৪, ৪৭৭ 

তাহা ছাড়া ৫৭ অধ্যায়ে এবং ৫৮, ১০; ৭৬, ১৫7 ৭৯, ৪9৪7 ৮১,২৭7 ৮২, ৩, ৮, ১৪, ২০, ২৫, ২৮ ইত্যাদিতে 

তাস্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 

১৮। তুলসী বৃক্ষের মাহা ৪৯ অধ্যায়ে কীতিত হইয়াছে এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১*৯-১৪৫ প্োকে তুলপী বঙ্গকে 
খুব উচ্চস্থান দেওয়। হইয়াছে। 

১৯। ছাষ্টিখও ৪৪, ২০, ৭৬) ৪৭, ২৬০ ৪৯, ২৮ ৫৮, ৯১-৯২7 ৬৩, ১৮) ৭৪, 2০১২7 ৩৯, ৪১, ১২ 

৪৪, ৫১ প্রভৃতি। 

২৯ । জীমুতবহনের 'কাঁলবিবেক', অপরার্কের যাঁজ্ঞবক্য স্মৃতির টীকা, অনিরুদ্ধ ভট্রের 'হারলত!, 
বল্লালসেনের 'দানসাগর", দেবণ ভটের 'স্মতিচজ্রিক1', হেমাজির "চতুরধ্গচিন্তামণি" শ্রীদত্ত উপাধ্যায়ের 'কৃতাযচীর 

চণ্ডেশ্বরের 'কৃত্যরত্াকর”, মাধনাচাধ্ের পরাণর সম্মতির টীকা, বি্ভাকর বাজপেনীর 'নিত্যাচরপদ্ধঠি 



৬৩ বর্ষ] ধর্সপুরাঁণ ও ভীহাঁর কাল ১৫৩ 

পর্পুরাণ হইতে যে ছুইটি শ্নোক২১ উদ্ধত হইয়াছে তাহা এই অংশের ৪৭ সর্গে 
পাওয়া যাঁয়। কিন ইহা হইতেই এই গ্রন্থের প্রাচীনত। কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়। 
মনে হয় না। অবঠ্ঠ ধর্মপুরাণ একেবারে আধুনিক কাঁলেও বিরচিত নহে। পৃবেই 

বল! হইয়াছে যে বৃহন্ধর্মপুরাণ অষ্টাদশ উপপুরাঁণ সমূহের তালিকায় ধর্মপুরাঁণকে অস্ততু কত 
করিয়াছে (১১ ১১ ২৩-২৬)। এই বৃহদ্ধর্মপুরীণ চতুর্দশ শতীব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাঁই ।২২ 
শ্তরাং ধর্মপুরাণ যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্সের পরবতী ও চতুদশ শতীব্দীর পুববতা 

গথ সে সম্বদ্ধে সন্দেহ নাই । 

পুস্তকটি অনেক পরবতী যুগে রচিত হইলেও ছঃখের বিষয় ইহা একেবরে অবিরুত 

অবস্থায় আমরা পাই নাই । গ্রন্থটির পুঙান্গপু'্ঘরূপ আলোচন। হইতে জান। যাঁয় যে কোন 

নুতন অংশ সংযোজিত, কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোনও অংশ ব। পরিবতিত হুইন্াঁছে 
'এচস্বারিংশৎ অধ্যায়ে প্রাপ্চ অঙ্জকের কাহিনী পুনরায় উনাশীতিতম অধ্যায়ে মঙ্গল গ্রহের 

গৌরব গাঁথা প্রসঙ্গে বণিত হইয়াছে ।১০ উহাদের আরম্ভ ও সমাপ্তি একই । প্রথমটির বক্তা 

পুপস্ত্য এবং দ্বিতীয়টির বক্ত| ব্যান । ব্যাস বৈশম্পাঁয়নের নিকট বলিতেছেন, ভীম্মের নিকট 

নহে। ইহ! নিশ্চিত যে গন্ন দুইটির একটি কুত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত । তন্মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি 

খেরূপে বিশেষ ভাবে তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবাপ্বিত২* তাহাতে এটিই প্রক্ষিপ্ত হইবার 

সন্তাবনা। চতুঃসপ্ততি অধ্যায়ে সঞ্চয় ও ব্যাসের কথোপকথন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
মেই সর্গে ১৩০ নং প্লোকে বক্তা সহস। বৈশম্প।রনে পরিণত হন এবং পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে 

সেইরূপেই কথা বলিতে থাকেন কিন্তু সঞ্য়কে আর পাওয়া ধায় না। কাজেই নিঃসন্দেহে 

প্রমাণিত হইতেছে ষে ইহা কোনও ব্যাক্ত বা বাক্তিদের থর! পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছে। 

বটূনপ্ততিতম অধ্যায়ে ১৮-২০ শ্লোকে দেখি যে, ক্ষন্ধ শিবের নিকট জানিতে চাহিতেছেন যে 

বঙ্দহত্যার দ্বারা শিব কি ভাবে পাপগ্রস্থ হইয়াছেন । শিব পয়তাঁল্িশ শোকে এক 

রুনন্দনের 'স্মতিতন্থ' প্রভৃতি গ্রপ্তে পদ্মপুরাণের স্থষ্টিখণ্ডের প্রথমাংশ হইতে বু বচন উদ্ধত হইয়াছে দেখিতে পাওয়] 

যাঁয়। এই পরনঙ্তে ডাঃ আর. সি. হাজর। মহাশয়ের [51151210 0900:£35 01) [71001 [095 250. 005000)5 

রস্থের ৩০৭-৩১২ পৃষ্ঠা জরষ্টব্য ৷ 
২১। ইন্দোল ক্ষগুণং পুণ্যং রবেদশগুণং ভবেৎ। 

গঙ্গা তীরে তু সম্প্রাপ্তে ইন্দোঃ কোটীরবেরশ । 
রবিবারে রবেগ্রণসং সোমে সোমগ্রহন্তখ]। 

চড়ামণিরিভিখ্যাত সতত্রানন্তফলং ভবেৎ॥ 

হেমাদ্রি কতৃকি পন্মপুরাঁণ হইতে উদ্ধত তৃতীয় প্লোকটি পদ্মপুরাণের কোনও মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যার ন।। 

২২। যোগেশচন্ত্র রার বিগ্ভানিধি, "পুরাতন রাের ইতিহাস, “ভারতবর্ষ পঞ্চদশ বর্স, দ্বিায় খও (বাংল। 

১৩ ৩৬-৩৭ সন ) ৬৭৭ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 

২৩। স্যতিথণ্ড ৭৯ অধ্যায় দ্রষ্ট্য। 

২৪1 এ ৭৯1৪৪ সেক ডরষ্টব্য। 



১৫৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' [৩য় সংখা, 

অপ্রাসঙ্গিক অতিবৃহৎ উত্তর দিয়াছেন।২« ইহাতে মনে হয় যে প্রশ্নের কিছু অংশ হয়ত 
ক্রিম নতুবা শিবের প্রসঙ্গাঙ্গগত উত্তরের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে । অধিক 

'উনাশীতিতম অধ্যায়ের ৪৭-৪৯ শ্লোকগুলিও রুত্রিম বলিয়া ধরিতে হইবে; কাঁরণ 
ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায়ে বণিত ব্রদ্ধ। ও নারদের কথোপকথনের প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে 
আঁসিতেই পারে না। 

১১১১১১১)-- 

২৫। শ্যষ্টিথণ্ড "৬২১-৬৫ শোক দ্রষ্টব্য । 
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শ্ীযোগেশচন্দ্ব বাগল 

বেখুন সোসাইটির ১৮৫৬ সনের কর্মাধ্যক্ষ-সভাঁর বিষয় পূর্বব প্রবন্ধে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । কর্নেল গুড উইন এই বংসরের সভাপতি পদে বৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 

মে মাসে তিনি অন্থস্থতানিবন্ধন এ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার স্থলে 

“তভীপতি-পদ্দ গ্রহণ করেন ভাঁঃ বেডফোর্ড। কিন্ত কয়েক মীসের মধ্যে তিনি অকম্মাং 
মার গেলেন। ডাঃ নর্মান চেভার্স সোসাইটির ১৩ই নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের অধিবেশনে 

স্শ্গণকে মভাপতি বেডফোর্ডের মৃত্যুর কথ। বিজ্ঞাপিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি 

যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহাতে ডাঃ বেডফোর্ডের গুণপণার কথা অতি অদ্ধার সঙ্গে 
উল্লিখিত হয়] : 

সদশ্য-সংখা। ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । ১৮৫৬ সনের প্রারন্তে সোসাইটির সদস্য ছিলেন 

দুই শত একাশী জন। সম্বংসরে তেইশ জন নৃতন সদস্য সৌসাইটির অন্তভুক্ত হন। কিন্তু 

ধংপর শেষে দেখ! যায়, বহু সদশ্তের চাদ! বাকী পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে স্থির হইয়াছিল, 

প্রত্যেক নৃতন সসস্যকে ছুই টাক! করিয়। প্রবেশ-দক্ষিণ। দিতে হইবে। ১৮৫৭, জান্গয়ারী 

মামে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় ইহ। তুলির দেওয়া হইল, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও ধাধ্য 
হইল ষে, ছয় মাসের অশ্রিম ডা পরিশোধের টিকিট ন| দেখাইতে পারিলে কাহাকেও 

সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না । এ বৎসরের প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটন।__বেখন 

সোসাইটির বিখ্যাত বাগ্মী মানবহিতৈষী ক্রীতদাসপ্রথার অন্তম উচ্ছেদকারী জঙ্জ টমসন 

কতৃক বক্তৃতা দান। প্রেমিডেন্দী কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডক্টন এইচ. হেলিউর 
মোলাইটিতে পদার্থবিগ্া সম্পর্কে এক প্রস্থ বন্ৃত৷ দেন.। এগুলি খুবই কৌতুকাবহ ও 

শিক্ষাপ্রদ হয়। এবারে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তৃতার ফিরিস্তি এইরূপ £ 
415 00. 628৪ 86829 01 009 75100000018 19101) 6৮9৪ গুছ6 01 70019001045 1৪ £0010090-- 

137 13800. 10911701009 1058. 
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5, 00 0920৮086102 10 20107891009 60 19801726101) 900 5910611961010--137 1) 139119001, 

6, 17018000 7192816 11009961009 1)0% 088৮ 901016590 0097 6 0:989226 011901138108700988 ০01 
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বা্ীপ্রবর জঙ্জ টমমন এবং অধ্যাপক ড* হেলিউর ব্যতিরেকে আরও অনেকে নান। 

শমাজকল্যাণকর বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । এবারকার প্রবন্ধ-তালিকায় পাড্রী 

সি. এইচ এ. ড্যালের মাঁদকত্রব্যবর্জন তথা হুরাঁপান-নিবারণ, আন্দোলন সম্পর্কে একটি 

:] 



১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা 

আলোচনা-প্রবঞ্ধ রহিয়াছে । ড্যাল আমেরিকাবাপী একেশখবরবাদী পার্রী। এ সময়কার 
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজসেব! প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় ও আন্দোলনে তিনি বিশ্ে- 

ভাবে যোগদান করিতেন এদেশীয় যুবক সমাজের সঙ্গে তিনি আস্তরিকতার সহিত 

মিশিতেন এবং তাহাদের সকল কাধ্যে উদ্ধদ্ধ করিতেন। এ বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 

প্রবন্ধ স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে । সমাজের তৎকালীন অবস্থায় কিরূপে কাধ্যকরীভাবে স্ত্রীশি্ষ 
বিস্তারে সাফল্যলাভ কর! যায় এই বিষয়ে উহাতে বিস্তৃত আলোচন। করা হয়। 

১৮৫৭ সনের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট সদ্িদ্বান্ জেম্স্ হিউম সোসাইটির 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্য কন্মাধ্যক্ষদের নাম পাঁওয়! যাঁয় নাই । মনে 

হয়, প্রায় মকল পদই পূর্বেকার সদশ্তদের দ্বার পরিপৃরিত হয়। তবে ডাঃ নর্মান চেভাণ 

এবারে অন্তর সহকারী সভাপতি নিষুক্ত হইয়াছিলেন, মনে হইতেছে । 

স্ 

দেখিতে দেখিতে আমর! ১৮৫৭ সনে অর্থা২ মলোলাইটির ষ্ঠ বষে উপনীত হইলাম । 

এহ বংলরটি ভারতবধের ইতিহাসে নানা কারণে ম্মরণীয়। কলিকাতা, বোম্বাই এব" 

মাদ্রাজে ১৮৫৭ সনের প্রথমে যথাক্রমে তিনটি বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চ শিক্ষা 

নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সনে আবার সিপ।হ। 

বিদ্রোহ আরদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলে বাঁজ হানে । ইংরেজ এবং ভারতবাঁপী উভয় 
"সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি-বৈরিতা প্রচণ্ভাবে পরিদ্ষ্ট হইতে থাকে । এইরূপ বিপন্ভিন 

ভিতরও বেখুন সোঁপাইটি নিজ আদর্শে দৃঢ় রহিল এবং ইউরোপীয় ও ভারতবানী উভয় 

সম্প্রদায়েরই বিদদ্ধ জনেরা সম্মিলিতভাবে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির 

আলোচনায় পূর্ব লিপ্ত ছিলেন। এবারকার মাসিক অধিবেশনগুলিতে মোট 
সাতটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ২২শে জান্ছয়ারী ১৮৫৮ দ্রিবসীয় “বেঙ্গল হরকরা” হইতে এই 
প্রবন্ধগুলির একটি তালিক। উদ্ধৃত হইল £ 

5100. 009,8101000008 00 61091: 19806: 0881) 90018, ৮ 60৩ 9৪" 0, হত &1 10500) 47 2৫ 
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প্রবন্ব-পাঠ এবং বক্তৃত। ছাঁড়। সোসাইটির সভাপতি জেম্স হিউম সেক্সগীয়বের 

নাটকপমুহের অংশ বিশেষ ১৮ই ও ২০শে মার্চ এবং ১৩ই আগস্ট তারিখের বিশেষ সভায় 
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পাঠ করেন। উপস্থিত সদন্তগণ এতদ্বার। অত্যন্ত উপরুত হন। বল! বাহুল্য, প্রবন্ধ-পাঁঠ 
এবং বন্তৃতা-দীনের পর সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়ই আলোচনায় যোগ দিতেন। 

এই বৎসরে ( ১৮৫৭ ) সোসাইটির তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্য। প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হইল। 
উক্ত পুস্তক ছুইখানিতে যথাক্রমে ছুইটি ও তিনটি বাছাঁই-কর৷ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় 
স'খ্যক প্রবন্ধ-পুস্তকে প্রদত্ত হয় _পাঁড্রী ড্যালের «0 159 19001061400 [0৬908116871 

12100010 617009৪৮ এবং কৈলাসচন্্র বন্থর “017 0016 [07006107০01 1710100 1617)10 4, 

110৬ 10586 80101960. 1117001" 609 101:870 862,6৪ 0£ 12615930919 | চতুর্থ সংখ্যক 

প্রবন্ধ-পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়-_জেম্স্ হিউমএর সভাপতির অভিভাষণ, জজ্জ স্মিথের “08 
(19 109018,] 90116 01 719215 97081 1১০967১”, এবং জঙ্জ ইভান্সের 407) 017670150 

81)01190 ঠ০ 46110016219” 1 ১৮৫৭ সনে ভীষণ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যেও সোপাইটির 

তন সদল্য হন একচল্পিশ জন: ইহাদের ভিতর ষোল জন ইউরোপীয় এবং পচিশ জন 

ভারতীয় । 

সম্পাদক সোসাইটির বাংসরিক বিবরণে (১৮৫৭) একটি বিশেষ সভার উল্লেখ 

করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রগণ সোপাইটির আদর্শে 

«কটি সাহিত্য-সভ। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই সভার প্রধান কাধ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান 

বিধয়ক বিবিধ আলোচনা । সম্পাদক এই সভাঁর নাম উক্ত বিবরণে না! দিলেও, ইহা থে 

'ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান সোসাইটি” নামে অভিহিত হয় তাহা বুঝ। খাঁ । প্রতি মাসে এই সোপাই টব 

শধিবেশন হইত। একটি অধিবেশনের সংবাদ আমর। সংবাদপত্রে পাইয়াছি।* পাদ্রী 

পি. এইচ. এ. ড্যাল এবং পাদ্রী জেম্স্ লঙ. এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়। ছাত্রদের 

উত্পাহ দান করিতেন, নিজের নিয়গিত ভাবে আলোচনার যোগ দিতেন। এই সভার 

এপাঁন উদ্যোগী ছিলেন পরবন্তীকালের বিখ্যাত ব্রাঁ্ষনেতা! কেশবচন্্র সেন। ভার সভাপতি 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক এইচ. ছেলিউর | প্রেসিডেন্সি কলেঙছগের ছাত্র এবং 
কেশবচন্দ্রের সহকর্মী প্রতাপচন্্র মজুমদার এই সভ। সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
“1৮ 68০ 810 01 8989 291261911%0 [0811 21771502080, ৮08 160 80750 ০01 1018 17198085 10981)121) 

856%101881590 ৪৮০০৮ 61018 61059 2 11695 500191575 01192 109 1306191511701% 9001965, ৮160 60৩ 

50290577088 0012019005 0৮106 01 1299 00161588107 91 116676006 800. 801610001, | 

৮০ 

সোষাইটির বাথসরিক অধিবেশন হইল -৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী । জেম্স্ হিউম 

যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বাধিক কাধ্যবিবরণ পঠিত 

হইবার পর ১৮৫৮ সনের জন্য অধ্যক্ষ-সভ। নিয়রূপে গঠিত হইল £ 
যেতে 

" গা৪ 27778875760 22 80805881857. 
1 18200 00070391890. 8 7০, 0. 01080923067, 7110 70016100266, 
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জেম্স্ হিউম-_সভাঁপতি 

নর্মান চেতান, এম্-ডি / 

রাজা প্রতাপচন্্র সিংহ ঠা হলি 
ডব লিউ. গঞন ইয়ং, সি. এস্. 

পাত্রী জেম্স্ লঙ, _ গ্রস্থাধ্যক্ষ 
কিশোরীচাদ মিত্র 

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় -কোধাধ্যক্ষ 

রামচন্দ্র মিত্র _-সম্পাদক 

ইহার পরে সভার বৈষয়িক কার্ধ্যাদি নিষ্পন্ন হয়। সোসাইটি স্বকীয় প্রবন্ধ-পুত্তকসমূহ 
বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পাঠাইতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাঁট্ক্রিফ চতুথ 

সংখ্যক প্রবন্ধ-পুস্তক কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য প্রাপ্ত হন। ইহার নিমিত্ত পত্র দ্াঁর৷ 
তিনি মোপাইটি-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জাঁনান। এ বিষয়টি সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। 

সোলাইটির অধিবেশনে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তবে ইহার জন্ত গ্রস্থ-সভাঁর অনুমতি লইতে হইত । আমরা দেখিয়াছি, 

সোসাইটির সর্বপ্রথম অধিবেশনে পঠিত ডাঃ সুর্যাকুমীর গুডিব চক্রবর্তীর “কলিকাতার পৌর 

স্বাস্থ্য” শীর্ষক প্রবন্ধ “বেঙ্গল হরকরা"য় প্রকাশিত হইয়াছিল । “ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান 

অবজার্ভার”সম্পাদকের অভিপ্রায়াছুলারে ম্বাকলিয়ড ওয়াইলি স্বীয় প্রবর্গ 
0) 00009) 9110811)01588 01 10070010110) 2 0886 13116817, প্রকাশের 

অঙ্গমতি যাঁচঞ্া করেন। একটি প্রস্থাবে সভা! সপ্ধম নিয়মটির প্রতি মিঃ ওয়াইলির দৃ্ি- 
আকর্ষণ করিয়। বলেন যে, সোসাইটির কাধ্যে ওয়াইপির তৎপরতার কথা স্মরণ করিয় 

তাহাকে উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের অঙগমতি দেওয়! হুইল, তবে তিনি যেন ইহা থে 

বেখন সোসাইটির সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহার ষথাঁষথ স্বীকাঁরোক্তি করেন। 
এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লইয়৷ সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। নবীনরুষ্ণ বন্থর 

4৫017 1119 10060. 6910070 17। 1391051, শীর্ক প্রবন্ধাট কলিকাঁতার একটি ইংরেজী 

টৈনিকে সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশিত হয়। “বেখুন সোসাইটিতে পঠিত'+_-এবূপ কোন 
স্বীকারোক্তি উহাতে ছিল না। সভাপতি হিউম বলেন যে, সোসাইটির সঞ্তম নিয়মটি 

সংশোধিত হওয়া আবশ্টক। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, ধতদিন না এই 

নিয়মটি মংশোধিত হয় ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠক তথা সদস্তকে ইহা মানিয়া 

চলিতে হইবে । উক্ত লেখকের দিও এই নিয়মটির প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার 
কথ।হইল। সৌসীইটিব সঞ্চম নিয়ম হইল এইক্প ২ 

“11১9 ছা718160 01800028898 8166: 6067 8:9 :950, 81981] 09 656 0:098265 ০1 886 93001965৪0৫ 

00102016866 ০01 9809:8 1087, 1 6083 62010 96) 08086 ৪9815061010 ০1 61391060106 02120690 ০ 

চ91181096 1৮ 606 90100028009 ০1 656 81061002+9 



৬৩ বর্ধ ] বেথুন সৌসাইটি-_-৩ ১৫৯ 

£ নিয়মটির যুক্তিযুক্তত৷ নন্বদ্ধে কিছু আলোচনা হইল। পাত্রী ডাল পরবর্তী সাঁধীরণ 

সভার বিবেচনার নিমিত্ত উক্ত নিয়মের নিষ্নন্ূপ সংশোধনী উখ্বাপিত করিলেন £ 

11096 80৪, 1596018 09 1950090 6০ 609 002072)16696 ০1 0809৪ (০: 09011088100) 10 60৪ 

0:998981088 ০£ 6009 950019$5 1 805 00708906 ০01 6৪ 80650: ৮8 ০৮৪17060 07 6159 10186 01 60৪ 

101159:,7 

সোপাইটি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পুস্তক ও পত্রিকাঁদি প্রাপ্ত হন। 

ইহার মধ্যে তিনখানির উল্লেখ পাইতেছি, যথা--১। মেজর ব্যাল্ক শ্মিখকৃত “368018610:1 
100 39087500108] 1860016 ০01 006 94 19676701109 01956070৮৮7 ২। শিক্ষা অধিকর্তার 

নিকট হইতে প্রান্ত “7890০0৮৮০01 0019110 10967006100 17 609 [0519 12105110068 

(0৮ 1856-517৮; ৩। প্রথম মহখ্যা 41900 01295 ৭ ০9010071 2000 ৮19 (01070701010 1 

এই সকল পুস্তক প্রাপ্তির জন্য সভ। গ্রন্থকার ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করেন। মভার কার্ধা সম্গৎসর সুষ্টুরূপে পরিচালনের নিমিত্ত কশ্মাধ্যক্ষদেরও বিশেষভাবে 

অভিনন্দিত করা হয় ।* 

ত 

১৮৫৮ সনেও সোমাইটির কার্য কতকট। ভালভাবেই চলিল। এ বিষয়ে ঘভাপতি হিউমের 

প্রধত্্র বিশেষ স্মরণীয়। তিনি স্বয়ং সোনাইটির অধিবেশনে “মারমিয়ন” এবং “দি লেডি 

মক দি লেক” হইতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়। সদশ্বুন্দের আনন্দবর্ধন করিম্বাছিলেন। ছাঃ 

হধ্যকূমার গুডিব চক্রবর্তী, পাদ্রী এইচ. এ. ড্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবারেও 

সারগর্ত সমাজ-কল্যাণকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । এ বৎসরে পরবত্তী কালের সুবিখ্যাতি 

৮ঃ মহেন্দ্রলীল সরকার করুক এক প্রবন্ধ পাঁঠের বিষয় অবগত হইতেছি। ১৮৫৮ এবং 

১৮৫৯ সনে পঠিত প্রবন্ধের এবং বক্তৃতার্দির তালিক। পরে দিতেছি । 

১৮৫৯ সনের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বাঁষিক অধিবেশনে সোসাইটির সভ্যগণ জেম্স্ 

হিউমকেই দভাপতি পদ দান করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি ভয়ানক অন্থস্থ হইয়া 

পড়াঁয় ইহার কার্য্যে বিষম বিকল উপস্থিত হইল। বেখন সোসাইটির মত একটি সাংস্কৃতিক 

মভাঁয় সভাপতির উপস্থিতি এবং সন্ত্রিয় সহযোগিতা আবশ্টক । হিউমের দ্বার ইহা আর 

সম্ভব হইল না। ১৮৯ সনের এপ্রিল মাসে সৌসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল না। জ্বন 

মাসে প্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থ। করা গেল না। আবার সদহ্যদের চাদাঁও ঢের বাকী পড়িল। 

এই সময় অন্থস্থত1 বাঁড়িয় যাওয়ায় সভাপতি হিউম অকম্মাৎ বিলাতযাত্রা করিলেন । 

এরূপ অবস্থায় ব্বভাবতঃই সোসাইটির পূর্বতন ন্দস্তগণ প্রমাদ গণিলেন। সোসাইটি 

+* হ২শে জানুয়ারী ১৮৫৮-এর 'বেঙগল হরকরা' হইতে তথ্যগুলি গৃহীত। , 



১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা! 

এই দীর্ঘ আট বংসরের ভিতর খে কাজ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অস্তিত্বের সার্থকতা 

সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে । এখানে শুধু শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সম্মিলিত হন না, 
সামরিক ও বেলামরিক বিভাগের সরকারী কন্মীবৃন্দ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণ এবং 

বেসরকারী বিদ্ধ ইউরোপীয়েরাও ইহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছেন। ভারতবাসী এবং 

ইউরোপীয় সাহিত্য-রসিকদের সমবেত প্রয়াসে ইহা! একাট আদর্শ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে 

পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় ইহ| কাহারও কাম্য নহে। সহ- 
সভাপতি ভাঃ নর্মীন চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র সৌসাইটিকে পুনরায় একটি জীবন 

প্রতিষ্ঠানে রূপদানে ঘত্বপর হইলেন। এই নব রূপায়ণের কথা বলিবাঁর পূর্ব্বে ১৮২৮ সনে 

এবং ১৮৫৯ পনের কিয়ৎকাল যেসব মুল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত বা বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল 
তাহার উল্লেখ করি £ 

415০ 02 00০ 508069৮00, 01 606০ 00০ 6০ ৮:10 ৫866৯৮০০৪৪---০ 13০0, 11810800515 91801, 

9, [১৪610581010 *18:00100 800 [09 [0৩ 06 09 [১৯৮৩'---১ ও190098 [লু 910১৩, [350, 

3, 00. 08 001109800))57 01 00108016009--1307 8258 195. 0. 7. 5 701, 

9, 02 6056 10096 018610601510108 01081580681186158 ০1 71009107 015111881010--737 13200 

10611 1007008%চ 1088, 

4, 00 8৮159 /08086100--135 101, 9১ 35 000801:650:665 

2,020 0131705 200 609 070117680---13 5 02081075092 815088691 

(7, 00 689 3988 01009 ০01 17867006106 6109 17610%108 ০01 2001---135 900. 17877010918750 

01586802108, 

1. 020 71019092--85 0, 7. &, 00511, 

৪৪02 0029016900969 189 60219, 10100610178 সা))2) 5 07191 19197 01 0109 16801106 610601168 

£6£%:01706 16935 515. 06070 5001 510. 

9,070 659171580৮7 01 1200181)100106 139 01552199 [51110 150. 

10, 010 48670100205 39 0:016580 131375689, 

11. 05 609 [0815100.%] 700 80018] 13912858901 10১19581081 [)080961010---130 102. [058108,,? 

এই তালিক। হইতেও সে যুগের বহু খ্যাাতনাম। সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রমিকগণের 
নাম পাঁওয়! যাইতেছে । তাহার! সাগ্রহে সোপাইটির কার্যে যোগদান করিতেন । অন্যান্য 

উৎসাহী সদন্তরাঁও ছিলেন ধাহারা প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনায় যোগ দিয়া সভার কাধ্য 

সাফল্যমপ্ডিত করিতেন । ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯, এই দুই বৎসরের কন্মাধ্যক্ষদের নাম আমর। 
পাই নাই। সোপাইটি এতিষ্ঠটার দ্বিতীয় বৎসর হইতেই রামচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পার্দক এবং 

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত থাকিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য পরিচালনায় সাহায্য 

করিয়াছিলেন । একটি বিবরণে* সোসাইটির প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৫৯ সন পধ্যস্ত ইহার সহকারী 

সভাপতিদের নাম এইরূপ পাইতেছি; উক্ত ছুই বৎসরের সহ-নভাপতিদের নামও ইহার 
মধ্যে রহিয়াছে, থা ঃ 

*:1]76 27006605708 01 66 386108 9০00686] 107” 6 93688107601 1829-60, 1860-61 ; 

5106000961০, 



৬৬ বর্ষ] বেখুন সোসাইটি- ১৬১ 

কর্নেল গুভউইন, ক্যাপটেন ভবলিউ. এন্. লীজ, এল্-এল্-ডি, ডাঃ বেডফো, ডা; 

চেভার্স, ডাঃ কুধ্যকুমীর গুডিব চক্রবর্তী, পাদ্রী ছে. লঙ.,রাজা প্রতাঁপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল 

ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং বাধানাথ সিকদার | 

€ 

একটু আগেই বলিয়াঁছি, হিউমের ভারতবধ ত্যাগের পরে, সৌসাইটিকে পুনরায় সক্রিয় 
অবস্থায় আনিবাঁর জন্ত সহকারী মভাপতি ডাঁঃ চেভাগ ও অপর কয়েকজন প্রাচীন 

সদস্য বিশেষ প্রয়ানী হইয়াছিলেন। পাদ্রী আলেকজাগার ডাফ তথ্ন ভারতৰর্ষে বিশেষ 

খাত হইয়াছেন। কলিকাঁত। তাহার কম্মকেন্দ্র। সৌসাইটির পক্ষে ডা চেভীস এবং 

সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র তাহার সঙ্গে আলাপ-আলোচন। শ্বন্ধ করিলেন । ডাঃ ডাম ছুইটি 

বিষয়ে সোসাইটির নিয়মাবলী সংশোধনের আবশ্যকতাঁর কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন-_ 

গ্ীক্ম ও বর্াকালে সোসাইটির অধিবেশন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং সোসাইটির মূল 
নিয়মে ধর্ম বিষয়ের আলোচনা যে নিষিদ্ধ কর] হইয়াছে তাহ। সংশোধন করিতে হইবে । 

শেষোক্ত বিষয়ে তাহার মত এই ছিল যে, কোন বিশেষ ধশ্ম সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেও, 

ধশ্মের এতিহাঁসিকত। এবং বিভিন্ন ধর্শের মূল তত্বগুলি আলোচনায় কাহারও আপত্তি থাক। 
উচিত নহে. । এই ছুইটি বিষয়ে ডাফের মত ধাচাই করিয়া লইবার জন্য সোসাইটির সদন্যদের 

এক সাধারণ অধিবেশন আহত হইল। ডাঃ চেভার্সের সভাপতিজে ১৮৫৯ সনের নত জুন 

এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাঃ চেভাঁপ সোলাইটির ভাপতি-পদ গ্রহণের জন্ত 
আলেকজাগ্ডার ডাফকে অন্থুরোধ করিবার প্রস্তাব করেন; সম্পাদক রামচন্্র নিজে ইহ। 

সমর্থন করিলেন । এই প্রস্তাব গ্রহণের কথ! জানা না গেলেও, মনে হয় এই সভার়ই ডাঃ ডাফ 

সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি-পদে বুত হন। কিন্তু তৎকতৃক এই পদ গ্রহণের পূর্ববে তাহার 

অভিমত দুইটি গৃহীত হওয়া! আঁবশ্তক। এইজন্ত পরবর্তী ১৫ই জুলাইয়ের সাধারণ সভায় ভাঃ 

চেভার্স উক্ত মন্দে দুইটি প্রস্তাব উ্থাপন করিলেন। ইহা! লইয়া আলোচন। ও বিতর্ক হইল 
বটে, কিন্তু এ ছুইটি গ্রহণে অধিকাংশের সম্মতি রহিয়াছে বুঝ। গেল। ডাঁফও সভাপতির পদ 

গ্রহণ করিলেন। কেনন! দেখা যাইতেছে, পরবত্বাীঁ ১১ই আগষ্ট ( ১৮৫৯) আপেকজাপগ্ডার 

গাফই সাধারণ মাসিক সভায় সভাপতির আন" গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সভাপতিত্তেই 

দুইটি প্রস্তাবের আকারে তাহার অভিমত গ্রহণ করিয়! নিরমাঁবলী পরিবগ্ঠিত হইল। 

দুইটি প্রস্তাবই ভাঁঃ চেভার্প উথ্থাপন করিয়াছিলেন £ 
05৮6 65900986108 01 60950908965 81381] 10879%066৮ 1১9 15910 07 6108 89000 11171)78097 ০1 

৪$9চড 20080600) 100 6130 2001608) 12022 6138 09811010178 01 205870197, 07062] 6108 09810101808 01 

802) 5 630908 00. 8799019%] 00909858107095 41001 50001910091) 06817008 01 789.01708 16900788 00208 

৮09 80861070) 12787 108 09228669060 00 ৪০ %160) 696 00708808০01 1009 13108106706 90৫ 009814 

০1 0005 ও০0০196১০: 



১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-প তরিকা ৩য় সংখ্যা 

অর্থাৎ প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুহস্পতিবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইবে: 

অধিবেশন হইবে নবেশ্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পধ্যন্ত। কোন সন্ত যদি বিশেষ বিষয়ে 

বত্ততা দ্দিতে ব৷ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন তাহা হুইলে সভাপতি এবং কম্মাধ্যক্ষদের 

অনুমতি লইয়। তাহা করিতে হইবে । দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই : 
*50009 28700 8100 01861006156 ০001606 ০01 (29 2০০91665 017) 60 10102000166 910108 609 60 008,657 

10%61588 01 1381787) 0 68869 10 11697885100 50197061950 70978501685 01500018689 41669000511], 

10 192081187), 13608811০0৫ 105, 20 006 01811587906 00890019658 72596611088, 00 8 ৪0১10 

1)101) 1009 0০9 181715 10]0097 91160170 009 1810£9 ০0126109181] 1060786017৩ 8100 80191008,৮ 

এখনে দেখ! যাইতেছে, %01819) বা ধিন্ম কথাটির উল্লেখ তুলিয়। দেওয়। হইয়াছে, এবং 

এমন ভাবে প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছে ষে, সাধারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
মধ্যেই ডাফের অভিমত অস্টায়ী কাধ্ায কর! চলিবে, অর্থাৎ ধম্মের এতিহাাসিকতা এবং মুল 

তথ্যার্দির আলোচনা ইহা হইতে বাদ যাইবে ন। | 

সোসাইটির কাধ্য এইরূপে নৃতন ভাবে নব পরিবেশে স্থুরু হইল। রাজ! রাধাকাস্ত দেখ, 

রাজ! কালীকৃষ্চ এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ ইহার “পেট্রন, ব। পৃষ্ঠপোষক হইলেন । 

সোসাইটির নবরূপায়ণে সহকারী সভাপতি ডাঃ নর্মান চেভার্প ও সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রের 

নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তাহাদের প্রয়াসের কথ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । বেখুন 

সোসাইটির একটি নিজস্ব হল ও গ্রন্থাগারের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছিল। 

সোসাইটির নবরূপায়ণে এ ছুইটি যে একান্ত আবশ্যক, ইহ। সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেন। 



পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
৫৯৮। মহাভারত- মৌষল পর্র্ব। 

রচয়িতা কাশীরাম দাস। পত্র ১-১২, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পড্ক্ভি পধ্যন্ত লেখা। 

লিপি কদধ্য ও অশ্ুদ্ধিপূর্ণ। পরিমাণ 
১৩১৮৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯২ সাল। 

পুথির আদি ও অস্তে মৌষল পর্ব লেখা 
থাকিলেও মধ্যের বিষয় অশ্বখামার মণিহরণ 

ও চন্দ্রলোকে গিয়। অভিমন্্যর সহিত অশ্্বনের 

সাক্ষাৎকার । আর্ত 

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ । 
অথো মৈসল পর্ব লিখ্যতে ॥ 

হস্তিনাপুরেতে বসে রাজ! ধন্মরাঁয় | 
পুত্রের অধিক করি পাঁলেন প্রজায় ॥ 

নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নরপতি । 

নিত্যোদগত আনন্দিত নানা বাগ নিতি ॥ 

শুনিয়] দ্রৌপদী দেবী ব্যাকুলিত মন। 

পুত্র ভ্রাতূশোকে দেবী করএ রোদন ॥ 

হা৷ হা পুত্র করি দেবী কান্দে উচ্চন্বরে। 

কেশ ছিগ্ডি পেলাইল ধরণী উপরে ॥ 

ব্যস্ত হয়্যা বৃকোদর তুলি বসাইল। 

উত্তম ভূঙ্গারজলে মুখ পাখাঁলিল ॥ 

শেষ-_ 

অভিমন্যু বলে শ্বন বীর ধনঞ্য় । 

আমারে বলহ কেন আপন তনয় ॥ 

তুমি ত মনুস্দদেহ আমি ত দেবতা। 
তোমায় আমায় কোথা সম্বদ্ধ গোত্রতা ॥ 

আমি চন্দ্র অভিমন্্য বলি কারে বল। 

আমারে ছুইলে তোমার কভু নএ তাল ॥ 

৫ 

ভন্মরাঁশি হবে ঘদি পরশ আমারে | 

শুনিয়! কুপিত হৈল ধনঞয় বীরে ॥ 

মোহ এড়ি দিয়! গেল৷ গোবিন্দের পাশে । 

শুনিয়া এ সব কথ! কৃষ্ণচন্দ্র হাসে ॥ 

কৃষ্ণ বলে ধনগ্চয় পাইলে প্রত্যয় । 

আমার বচন জান কু মিথ্য। নয় ॥ 

প্রবোধ পাইয়৷ পার্থ কৃষ্ণের সহিত । 

পুনরপি নিজ ঘরে আসি উপনীত ॥ 

কহিল এ সব কথা নভাকার স্থানে । 

শুনিয়া! ঘভাই শোক পাপরিল মনে | 

বিজয় পাওবকথ। শুনিলে সদাই । 

ইহলোকে পরলোকে সকল এড়াই ॥ 

শুনি জন্মেজয় রাজা আনন্দিত মনে । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্বজনে ॥ 

ইতি মৈনল পর্ব সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং 
| ইত্যার্দি]। লিক্ষিতং শ্রীখেত্রনাথ ঘোষ 

সাং কোঁট। সন ১০৯২ সাল তাং ২৮ কাত্তীক 

ইতি। 
পিপিপি 

মহাতভারত-_স্বর্গারো হণপর্বব | 

রচয়িতা _কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৮, 

২০-৪৪, অদম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
প্রাতি পৃষ্ঠায় ৯» পওর্তি লেখা । পরিমাণ 
১৩।০ ৯9॥০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৪৮ সাল। 

আরম্ত-_ 

৬৭ শ্রীশ্রারাধাকৃষ্ণঃ | 

স্বর্গ আরোহণ লিক্ষতে ॥ 

তবে জন্মেজয় বাঁজ। আনন্দিত হয়্যা। 

মুনিবরে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়! ॥ 

৫০৯৯ | 



১৩৪ 

পিতামহচরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত। 

তব মুখে শুনি আমি হইব পবিত্র ॥ 

কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর । 

বিস্তার করিয়া মোরে কহ মুনিবর ॥ 

মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন। 

জেরূপে গেলেন শ্বর্গ ধশ্মের নন্দন ॥ 

শেষ 

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল জেমন। 

গঙ্গান্নীন করি হৈল! নির্মল গেআন ॥ 
মন্তেব জতেক মোহ সব দুরে গেল। 

ভাই বন্ধু শোক রাজ! মব পাসরিল ॥ 
গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার । 

পূর্ণ ব্রহ্ম বলিএ জানিল সারোদ্ধার ॥ 

পুন গঙ্গান্নান করি করিল তর্পণ। 

গোবিন্দে করএ ধ্যান করি একমন ॥ 

যুধিষ্টিরে নিজ পদ দিল! নারায়ণ। 

সাধু২ প্রশংস। করিল! দেবগণ ॥ 

কাএন্ত কুলেতে জন্ম নাম কাশীরাম। 

ভারথ পাঁচালি করি নিত্য রুষ্জনাম ॥ 

ভারথপক্কজরবি মহামুনি ব্যাস। 

পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন কাশীদাস ॥ 

ইতি স্বর্গারোহন সম্পূর্ণ হইল ॥ ইতি সন 

১০৪৮ সাল তারিখ""ফাগুন মঙ্গলবার ছ্বাদমি 

কৃষ্ণপক্ষ দিবা গোধলির সময় সম্পূর্ণ হইল ॥ 

৬০০। মহাভারত-_স্বর্গারোহণপর্বরব। 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯, 

১১-৩৪, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
গ্রুতি পৃষ্টীত্ম ৯ পঙক্তি করিয়া লেখ। 
পরিমাণ ১৩ ৮৪০ ইঞ্চি । লিপিকাল 

১১০৩ সাল। আরভ্ত-_ 

সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিক' [ ৩য় সংখা" 

৭ শ্রীশ্রী: ॥ 

অথ স্বর্গ আরোহন পর্ব লিক্ষতে ॥ 

তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হয়্যা । 

মুনিবরে জিজ্ঞাসা করে বিনয় করিয়া ॥ 
পিতাঁমহচরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত। 

তব মুখে শুনিএগ হইলাম পবিত্র ॥ 

কিরূপে গেলেন-স্বর্গ পঞ্চ সহোদরে। 
বিস্তারিয়৷ কহ মুনি শুনিব সত্্বরে ॥ 

মুনি বলে শুন রাজা কথ পুরাতন । 

জেবূপে গেলেন ন্বর্গ ভাই পঞ্চ জন ॥ 

শেষ 

এত শুনি নারায়ণ ঈষত হাঁনিয়।। 
কহিতে লাগিল! কিছু গরুড়ে চাহিয়া ॥ 

গোবিন্দ বলিল শুন বিনতানন্দন। 

ঘুধিষ্টিরে লয়্যা তুমি করহ গমন ॥ 
করাহ লইয়া স্নান মন্দীকিনীজলে । 
তবে ত হইব রাজা নিশ্মল শরীরে ॥ 

বৈকৃঠে আসিয়। মনে দ্বিধা নাহি ঘুচে । 

যুধিষ্ঠিরশরীরে এখন মায়া আছে ॥ 

গঙ্গান্নান করিলে সকল জাবে দুরে। 
নিষ্পাপ হইব তবে রাজা যুধিষ্টিরে ॥ 

এত শুনি খগপতি করিল গমন। 

গঙ্গাতীরে লয়া। গেল ধন্ধের নন্দন ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল নতমান। 

গঙ্গানান করি তবে হৈল্য নিশ্মল জ্ঞান ॥ 

মর্তের জতেক মায়া সব দূরে গেল। 

ভাই বন্ধু শোক রাজা সব পাঁসরিল ॥ 

গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার । 
পূর্ণ ব্রন্ম বলি জ্ঞান হইল এবার ॥ 
ভারতপক্কজরবি মহামুনি ব্যাস। 

স্্গীপর্ব বুচিল। কা'শীবীম দাদ ॥ 
ইতি মহাঁভারথের পয়ার কাসিরাম দাস 

বিরচিতং ন্বর্গারোহনপর্ব - সমাপ্ত ॥ জথা 



৬৩ বর্ষ 

দিষ্টং [ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীবলরাম 
দাস২ সাং বালিঠ্যা গ্রাম ॥ লন ১১০৩ সাল 

তাং ২১ চৈইত্র। 

৬০১। মহাভারত _স্বর্গারোহণপর্র্ব। 

রুচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৩, 

২৮-৩১, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগঞ্জ। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পধ্যন্থ 

লেখা । পরিমাণ ১৩॥০ ৮ 8॥০ ইঞ্চি । মধ্য ও 

শেষ খপ্ডিত। লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি 

নাই। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ১১৫০ সাল 

লেখা আছে। 

কৃষ্ণের সহিত পাতালে বলি বাজার নিকট 

যুধিষ্টিরের গমন, যছ্বংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের 

দেহত্যাগ এবং তাহার পরে যুধিষ্টিরার্দির 

স্বর্গারোহণ পুথিতে বণিত হইয়াছে । আরম্ভ-- 

শ্রীশ্রীরামঃ। 
ইতি ম্বর্গীরোহন পর্বব ॥ 

জন্সেজয় বলে মুনি করি নিবেদন। 

অতঃপর কি করিল! পিতামহগণ | 

কপা করি কহ সব মুনি মহাশয় । 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ॥ 

নানাবিধ স্থখভোগে আছে পঞ্চ জনে । 

এক দিন গেল! রাজ! গোবিন্দের সনে ॥ 

বলি রাজ! পাতালে আছেন মহামতি । 

তারে সম্ভাষিতে জান ধন্ম নরপতি ॥ 

ধর্শরাঁজ সঙ্গে করি জান নারায়ণ। 

বলি সম্ভাধিতে জান পাতাল ভূবন ॥ 

তণিতা-- 

মহাভারতের কথা অপূর্বব আখ্যান । 

কাশীদাস কহে সদ! শুনে পুণ্যবান্ ॥ 

এই দুইটি ভণিতাও ত্রষ্টব্-_ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৫ 

দ্বিজপদরজ পায়! কাশীর নন্দন । 

জনকের আজ্ঞা পাঞ। করিল। রচন ॥ 

--১২ পত্র । 
কাশীর নন্দন কহে রচিয়৷ পয়ার। 

অবহেলে শুনে যেন সকল সংশার ॥ 

--২৮ পত্র । 
শেষ 

মুনি বলে অপুর্বব শ্তনহ নুপবর। 

তোমার গোর কথ! অতি মনোহর ॥ 

দেখিল বান্ধব সব মরিল সমরে। 

গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি দেখে যমপুরে ॥ 

মায়াতে বেষ্টিত ছিল জত ছিল শোঁক। 

সব ছাড়ি খগপৃষ্ঠে গেল। বিষুলোক ॥ 
দেখিল। বৈকুগপুরী অতি অন্ুপাম। 

ত্রিভুবনে দিতে নাঞ্ি তাহার উপাম ॥ 

সভে বিষণ চতুূ জ শঙ্খচক্রধর । 
সব বিষুংমৃত্তি দেখে ধর্মবৃূপবর ॥ 
নারদ সনন্দ শুক কপিল সনাতন। 
লোমন গৌতম তথ থাকে সর্বক্ষণ ॥ 

ধশ্মাধশ্ম নাহি তার অল্নের বিচার। 

আপ্ত পর ভাব নাঞ্ঞ বিষুর অবতার ॥ 

৬০২। মহাভারত-_যানপর্বর্। 

রচয়িত।-_কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৪, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পড্ক্তি করিয়া! লেখ।। পরিমাপ 

১৪১৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল। 

যদধুবংশ ধ্বংমের পর কৃষ্ণের স্ববামগমন ও 

যুধি্গিরাদির স্বর্গারোহণের উদ্যোগ পুখির 

বর্ণনীয় বিষয়। আরম্ত-_ 



১৬৬ 

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃণ ॥ 

শ্ীশ্রীমহাভারথ জানপর্বব লিক্ষতে ॥ 

জয় পরাসরস্ৃত জগতে বাখানি। 

সত্যবতী উদরে জন্মিল! ব্যাস মুনি | 

বাক্যময় অমৃত জাহার সরে মুখে । 

জাঁর কথা শ্রবণে তরিল তিন লোকে ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 

৬০৩। মহাভারত--অভিষেকপর্ব্ব। 

রচয়িতা_-কাশীরাম দাস। পত্র ২-৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখ|। 

পরিমাণ ১৪৮ ৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৭ 

সাল। দ্বিতীয় পত্রের আর্ত. 
সিংহাসনে বসিয়া নুপতি জন্মেজয় । 

জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিষা। বিনয় ॥ 

অত:পর কি করিল পঞ্চ সহোদর । 

কি কবিল। ছুই ভাই রাম দামৌদর ॥ 

স্বর্গ আরোহণ কথ কহিবে আমাতে । 

পিতামহ পঞ্চ জন পড়িল কেমতে ॥ 
শেষ-_ 

কৃষ্ণের মরণ শুনি অন্তঃপুরজন । 

হাহাঁকারে কান্দে সবে হয়া অচেতন ॥ 

স্থভদ্রা দ্রৌপদী আর জত পুরনারী । 
হাহ] কৃষ্ণ করি কান্দে ভূমের উপরি ॥ 

তবে ধশ্ম নরপতি বিচারিলা মনে। 

গোবিন্দ করিল আজ্ঞা! ত্বর্গ আরোহণে ॥ 

রাজ্যভার সমপিল রাজা পরীক্ষিতে। 

পঞ্চ ভাই যাত্রা! কৈল দ্রৌপদী সহিতে ॥ 
বিজয় পাগডবকথ। অস্বতলহরি । 

কাহার শকতি ইহা৷ বণিবারে পারি ॥ 

গোবিন্দের স্ব্গষাত্র! জেই জন শুনে । 

পরিণামে পায় হরি ব্রহ্ম সনাতনে ॥ 

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত। 

এত দূরে যানপর্বব হইল সমাণ্ড | 

ইতি শ্রীমহাভারথ জান পর্ব হইল সমাধ।। 

জথ দিষ্টং [ইত্যাঁদি]। লিখিতং শ্রীহরিমোহন 

দ্রাস ঘোষ সাকিম বউদা সাং উদয়গঞ্জ তপে 

বরদ সবুকার মান্দীরন পন ১১৮২ সীল তাঁরিখ 

১৪ আন্বীন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি ॥ 

গুরু মোকে পুছিলেন করিয়া প্রত্যয় । 

মুই পাপী মিথ্যা বলিলু' না করিল ভয় ॥ 
এই কথা। ভাবিতে হৃদয় মোর দহে। 

হিতে কথন রাজার চক্ষুর লৌহ বহে॥ 

অভিমন্ধ্য পাঠাইলু' নাহিক বিচার । 

তাবে পাঠাইয়। দিলু ব্যহ ভেদিবার ॥ 
প্রোণ বীর ব্যহমুখে রহিল ছাওয়াল। 
এ সব বিচার না করিলু' শিশুকাল | 

প্রাণ সম ভাগিন। বলি কান্দেন নারায়ণ। 
সেই লাজে নাহি চাঁই কৃষ্ণের বদন ॥ 

শে 

বনমধ্যে তোমার! জতেক দুঃখ পাইল। 

আমি তোম! সভাঁকারে এত ছুঃখ দিল। 

এখনে বিবিধ সুখ ভূগ্হ সকলে । 

জার জেই শ্রদ্ধা জায়ে ভৃগু কুতুহলে | 

আজ্ঞা দিল! ধৃতরাষ্্ী কৌরবের পতি। 
রি রেনূর মাথে ধশন্ম মহামতি ॥ 

বহু রত্বু পুরী ছুয্যোধনদামীগণ । 

তাহা সভাঁকারে পাইল ধন্মের নন্দন ॥ 

বৃদ্ধ রাজ! বলে শুন পবননন্দন। 

তুমি ভোগ কর ছুঃশাসনের ভুবন ॥ 
ছুম্মু খের পুরী দেখ অতি স্থন্দর | 

বহু রত্ব পৃথিবী যুবতি মনোহর ॥ 

এমত আওাস পাঁএ ***** | 

ছুম্মুখ আওআম পায় নকুল মহাশয় ॥ 



৬৩ বর্ষ] 

ভারতের পুণ্যকথা অমুতের সার। 

ছুই লোকে শ্রবণে করএ উপকার ॥ 
একমনে শুনে জেই বিজয় পাব । 

সেই জন--"*""নাহি পরাভব | 

এই হল অভিষেক পর্ধের বিধান। 

পয়ারে রচিল কাশী শুনে পুণ্যবান ॥ 

তি অভিষেক পর্ব সমাপ্ত: ॥ ১১৮৭ সাল 

তারিখ ১৬ আঙ্বীন শুক্রবার । 

৬০৪। মহাভারত- স্বপ্নপর্বব | 

রচয়িতা__কাশীরাঁম দাঁস। পত্র 

৮, ১২, ১৪-১৭, ১৯-২৫, অসম্পূর্ণ । ইহ! 

ছাঁড়া ৯, ১১ ও ১৩ পত্রের কিছু অংশ 

এবং অন্ত এক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা আছে। 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ 

১-৪) 

পঙক্তি লেখা । পরিমীণ ১৩1০ ৯ ৪॥০ 

ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। আরম্ত-- 

শ্রীমহাভারথ স্বপ্রপর্বব লিক্ষতে ॥ 

বৈবন্বত মন্গ জে বিলগ্ক দেশের রাজা । 
ধূপ দীপ দিয়] মুনিবরে কৈল পুজ ॥ 

বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে । 

এ আদি জতেক তীর্থ আছয়ে জগতে ॥ 

বুঝাইয়ে সকলে বুঝহ পুনঃ ২। 
আদি অন্ত মধ্যে জত হরিগুণ গান । 

স্বপ্নুপর্ধ্ব ভারত সংপূর্ণ না৷ হইল। 

মড় ব্যথা মোর মনে জাগিয়। রহিল ॥ 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 

স্বপ্রপর্ব গুপ্ত কথ! ব্যক্ত নহে পুন ॥ 

তৃতীয় পত্রে জগন্নাথ দান নামক এক 

পুরাঁণ-অন্বাদ্কর্তীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

বর] 

বাঙ্গাল? প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৭ 

জগন্নাথে কাশী দাসে কপা কৈল বাস। 

পুরাণ ভাঙ্গিছে মাত্র এই ছুই দাস ॥ 

মধ্য অংশ-_ 

শুন রাজ ছুয্যোধন তুমি বড় মন্দ। 

গোউড় হাঁউড় বলি গোবিন্দেরে শিন্দ ॥ 

কৃষ্ণনিশ1! কৈলে রাঁছ। হবে অধোঁগতি। 

আর কিছু স্বপ্ন তোঁরে কহি নরপতি ॥ 

শিত্রাতে স্বপনে কেহ পরে পুষ্পহার । 

দোচারিণী ঘরে পরে স্ত্রী হয়ে তাহার ॥ 

নিদ্রাতে স্বপনে রাজা কেহ দেখে হান্য। 

অতি হীন গতি আন দ্বারে পরবেশ ॥ 

্বপনেতে জেই নারী পরে রঙ্গশাড়ী। 

ঘরে পরে স্বামী মরে বান্দে চন্মদড়ি ॥ 

স্বপনে গোচরে দেখে মলিন বসন । 

মরা মৃত্যু সমাচার আসিবে সে দিন ॥ 
শেষ-_ 

ভাগবতসার হয ছ্বাদণ যে কন্ধ। 

শুনি পরীক্ষিত পাইল গোলোকে গোবিন্দ ॥ 

আঠার পর্ধের সার স্বপ্রপর্র্ হয়। 

শুনিলে সে স্বপ্রপর্ধ সর্বফল পাস ॥ 

গুপ্ঠেতে রাখিহ নর না কর্য প্রচার । 

সভার চরণে কাশী করে নমন্ধার ॥ 

ভারত আঠার পর্ব প্রচার করিবে। 

মোৌর এই বাক্য নর অবশ্য রাখিবে ॥ 

সভার অগ্রেতে কহি করি দাড় হাত। 

গুরু বিপ্রগণপদে করি প্রণিপাত ॥ 

বেদব্যাস চরণে করিয়া প্রতিআশ । 

পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 

ইতি শ্রীমহাভারথ স্বপ্রপর্র্ব সমাপ্তং ॥ জথা 

ৃষ্টং [ইত্যাদি ]। নিঃ শ্রীরজমোহন দেব- 

সম্মা সাঃ টান্দাবিল। পরগনে কোল্যানপুর । 

পঠন।থে শ্রী সাকিনে জসপুর পরগনে 
কল্যানপুর মণডাবক মেদিনীপুর ॥ সন ১২৪০ 



১৬৮ 

গাল তারিখ ২৭ জৈগ্বী কৃষ্ণপোক্ষ তিথি 

সপ্তমি রোজ যুক্রবার বেলা চোদ্দ ঘডি 

অক্তে শ্রীশ্রী জীউ গোপালচন্দের মন্দিরের 

দ্বারায় দক্ষিন মুখে বোলিয়া এ পুস্তক লিখিয়্যা 

সমাপ্ত কোরিলাম ॥ 

৬০৫। মহান্তারত- শান্তিপর্বব ৷ 

রচয়িতা -কৃষ্ণানন্দ বন্থ। পত্র ১৪, 

১৬-১৮, ২০১ ২৩২৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা 

তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে 

১৬ পঙ্ক্তি পধ্যন্ত লেখা । পরিমাণ 

ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 

নাই। চতুর্দশ পত্রের আরম্ভ এইরূপ-_ 
হাঁতেতে ভৃঙ্গার করি শৌচেতে চলিল। 

হেন কালে অশ্বখ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হইল। 

কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়। | 

নাকে হস্ত দিয়। রহে বিস্ময় হইয়। ॥ 

জানিল অশ্বখবুক্ষরূপ নারায়ণ। 

শীঘ্বগতি পস্কে তাহ! করিল পূরণ ॥ 

মহাভারতের কথ। অম্তলহরি । 

শুনিলে অধর্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি ॥ 

শাস্তিপর্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন । 
একচিত্তে একমনে শুনে জেই জন ॥ 

তাহারে পাপের বাধা নহে কোন কালে । 

জতেক শ্বকম্ম তার হয় অবহেলে ॥ 

ভণিত-_ 

ম্তকে বন্দিয়। চক্দ্রচুড়পদদ্বন্দ। 

পাঁচালি প্রবন্ধে কহে বনু কৃষ্ণানন্দ ॥ 

পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ 

ব্রত উপবাস নর করে অকারণ । 

আত্মাকে ত দেহ কষ্ট অধশ্ম লক্ষণ ॥ 

ষড়চক্র কথ বাজ। শুন একমনে । 

সর্বভূতে আত্মারূপে কৈল নারায়ণে ॥ 

১৫|০ ৮ 91০ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ৩য় সংখা 

চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিয়ে। 
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে নির্ণয়ে ॥ 

তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে। 

স্থক্মরূপী বৈসে জীব তাহার ভিতরে ॥ 

মাঝেতে কেশর চতুর্দিগে কণিকার । 
জীব আত্ম। স্থিতি তথ! পন্মের আকার । 

তধন্তারে চতুর্থ চক্র অদ্ভূত উপরে। 
একোত্বর শত দল তাহাতে বিস্তারে ॥ 

তদস্তরে পঞ্চম চক্র অতি স্ুবিস্তার। 

পঞ্চ শত দল জার মধ্যে কণিকার ॥ 

৬০৬। মহান্ডারত- _নারীপর্বব | 
বচযিতা-_নিত্যানন্দ ঘোঁষ। পত্র ১, 

৫-৪৭, ৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 

«কু এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য? 
লেপা। পরিমাণ ১৪৪০ ৮৫ ইঞ্চি । লিপি- 

কাল ১১৭১ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আর? 

এইবূপ-_ 

ই ও করিআ. উর 

ভীম ভাঙ্গিলেক গদাঘাতে । 

সর্বসৈন্ত নিপাতিয়া আছিলেন লুকাইয়া 
দুধ্যোধন ছ্বেপায়ন হুদে ॥ 

সগয়ের মুখে বাণী ধৃতরাষ্ট্র নৃপ শুনি 
সিংহাসন হইতে পড়ে ভূমে। 

অচেতন কুরুপতি মুখে নাহি ভারতী 

সম্বিত পাইল কত ক্ষণে ॥ 

পুত্রশোকে -*  বিভোলে পড়িয়! ক্ষিতি 

নয়নে গলযে অশ্রধার । 

বাউ ভঙ্গ জেন উর শোক হইল অতি গুর 

পড়িয়। করয়ে হাহাকার ॥ 

ভণিতা-_ 

শুন২ অরে ভাই হয়্য। একমন। 

নিত্যানন্দ দাস কহে ভারতকথন ॥ 



৬৩ বর্ষ ] 

শেষ 
বান্ধিল তোরণ সভে উচ্চ করি। 

কদলি রোপণ কৈল আউরি আউরি : 

ঝার বনমালা নগরে নগরে। 

স্বর্ণের ঘট শোভে সভার দুয়ারে ॥ 

রাজমার্গ সমস্কার করিল যতনে । 

স্ববাসিত কৈল পথ অগৌর চন্দনে ॥ 
হস্তিনা নগরে জত আছিল ব্রাহ্মণ । 

ধশ্নম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥ 

কুঙ্কুম চন্দন কেহো৷ হাথে করি নিল । 

আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্বাদ কল ॥ 

বিজয় পাগুবকথ। অমুতলহরি | 

কাহার শকতি ইহা বণিবারে পারি ॥ 
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে রচিয়া পয়ার । 

অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 

অপুর্ব ভারতকথা পুরাণ প্রমাণ । 

এত দূরে স্ত্ীপর্ব্ব হইল সমাধান ॥ 
পুস্তক শ্রীবাঞ্ছারাম দাষ গুপ্ত লিখিতং". 

মন ১১৭১ সাল মাং বৈসাথ। 

৬০৭। মহাভারত- ভীত্মপর্ব | 
রচদ্বিতা_নিত্যাঁনন্দ ঘোষ । পত্র ১-৫৮, 

সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৫ পডক্তি পধ্যস্ত লেখা। 
পরিমাণ :৪৮%০ ১৫৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 

১২৪০ সাঁল। ৩৭ সংখ্যক পজে কাশীরাম 

দ[সের একটি ভণিতা আছে । আরম. 

৬৭ শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণ । 

জন্মেজয় রাজ! বলে শুন তপোধন। 

তবে কোন কন্ম ৫কল পিতামহগণ ॥ 

উদ্ষোগপর্ধের কথ। শুনিলাড আমি । 

কেমতে সংগ্রাম হইল কহ তাহ! শুনি 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৯ 

মুনি বলে ভীক্মপর্ব গুনহ রাজন। 

সংগ্রাম করিতে যাত্র! কৈল ছুধ্যোধন ॥ 

ভীম্মদেব দ্রোণাচাধ্য চাপিলেন রথে। 

সংগ্রাম করিতে জান হরষিত চিত্তে ॥ 
অশ্বথাম কপাচাধ্য কর্ণ মহাজন ।. 

শকুনি সহিত শত ভাই ছুধেযাধন ॥ 
সোমদত জয়দ্রথ জতেক নৃপতি। 

রথে আরোহণ কৈল হরষিত মতি ॥ 

তণিতা--_ | 
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একমন। 

নিত্যানন্দ ঘোষ ভণে ভারত কখন ॥ 

শেষ 

অজ্জনেরে দেখি পুন বলে ভীম্ম বীর । 

াট জল দেহ মোর দহে ত শরীর ॥ 

তীম্মকে প্রণাম করি পার্থ ধনুদ্ধর | 

গাণ্ডীবেতে গুণ দিয়া যুড়িলেক শর ॥ 
আন্ধলিক অস্ত্র মারি পৃথিবী ভেদিল। 

ভীম্মের দক্ষিণ ভাগে সলিল উঠিল ॥ 

ধার! বেয়্য। ভীম্মমুখে পড়ে দিব্য জল। 

জল পানে তৃপ্ন হইল। ভীম্ম মহাঁবল ॥ 

হেন মতে প্রসঙ্গেতে জত কুরুগণে। 

শিবিরে চলিল রাঁজ। সকরুণ মনে ॥ 

প্রণমিঞ] ভীম্মকে রক্গক দিয়া সভে। 

আপনার ঘর গেল। কৌরব পাঁওবে ॥ 

বিজয় পাগবকথ। অমুতলহরি | 

শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

শুন২ ওরে ভাই হয়্যা। একমন। 

নিতানন্দ ঘোষ বলে ভারত কথন ॥ 

ইতি ভিন্মপর্কৰ সমাপ্ত ॥ ভীমশ্যাপি রণে ভঙ্গ 

[ ইতাদি]। সন :২৪* বার সও চল্িস 

সাল ॥ তারিখে ২১ বৈসাগ ॥ বার ধুকু ॥ 
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৬০৮। মহাভারভ- বিরাটপর্ব। 

রচয়িতা__সারণ কবি। পত্র ১-১২৪ 

সম্পূর্ণ । বাঙ্গীল। তুলট কাঁগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙক্তি পধ্যস্ত লেখ! । 

পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৬9 সাঁল। ভণিতীয় কবি নিজেকে 

উতৎ্কলবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

আরম্ভ 

১৬৩০ ৯৪০ 

শ্ী্ীবাধাকৃষণ ॥ 

অথে! সারন বিরাট লিক্ষ তে ॥ 

জন্মেজয় রাজা বলে মুনি কর অবধান | 
দুধ্যো ধনভয়ে পূর্বপিতামহগণ ॥ 
বিরাট নগরমধ্যে রহিল লুকায়!। 
কোন মতে রহিলেন কহ বিশ্তারিয়। ॥ 

কিরূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন। 

কোন নাম কোন মতে রহে কোন জন ॥ 

সেই কথ! কহ মুনি করিয়! বিস্তার । 

দুষ্টমতি ছুর্য্যোধন বড় ছুরাচার ॥ 

ভিতা-_ 

১। সরম্বতীচরণ ভাবিএ একমনে । 

বিরাট পর্ব ভারত সারণ কবি ভণে ॥ 

২। কীচক করিল বধ পবননন্দন। 

গাইল সারণ কবি উত্কল ব্রাহ্মণ ॥ 

শেষ 

বৈসাইল*মত্স্ত রাজ! যথাযোগ্য স্থানে । 

শান্ত্রমত উত্তর।কে দিল অভিমন্তে ॥ 

যৌতুকার্থে নানা ধন অভিমন্তে দিল । 
মঙ্গলবাজন। বাজে বিবাহ হইল ॥ 

কন্ত। মমপিএ রাজ! গেল নিজ ঘরে । 
অমাত্য স্থহদ্ বন্ধু সব গেল ঘরে ॥ 

কন্ত। বিভ। দ্িএ তবে মতশ্ত অধিকারী । 
নয়ান ভরিয়। দেখে বলরাম হরি ॥ 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 1 ৩য় সংখ্য। 

আনন্দের নাহি সীম! ভাই পঞ্চ জন। 

গোবিন্দ সহিত বহু কথোপকথন ॥ 

হইল বিরাট পর্ব এত দূরে সায়। 
সীরদীকে ভীবিয়া সীরণ কবি গীয় ॥ 

জাত্যেতে উত্কল বিপ্র শাও নাম ছিল। 

সারদাকে ভাবিয়। সাঁরণ কবি হইল ॥ 

ইতি ॥ অথো সারন বিরাট ॥ পর্ব লিক্ষতে। 

সমাপ্ত ॥ লেখিল পুস্তক আমী দিষ্টী অনুসারে । 

লিক্ষকের দোস নাই জ্ঞানির গোঁচরে ॥ 

তবে জদি কদাচিত হঅভ্ভুল ভান্তি। ভিথের 

সমরে জেন মনের ভমতি ॥ ইতি সন ১২৬৭ 

সাল তারিখ ৬ পৌন বেল! আন্দাজি ২ দু 
পহর সম বার লিখিত শ্রীমহাঁভারথ দত্ত সা: 

সাঁএর বাখড়। গ্রাম ॥ পাটক শ্রীহারাধন 

দাও । 

৬০৯। মহাভারত-_বিরাটপর্বব। 

রচয়িতাকবি সারণ। পত্র ২-৩২, 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পডর্ক্ত পর্যন্ত 

লেখা । পরিমাণ ১৩০১৫ ৪৪০ ইঞ্চি। 

লিপিকাঁল ১২৬৮ সাঁল। দ্বিতীয় পত্রের 

প্রথমেই উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধারস্ত দেখা যায়। 

সুতরাং এই পুথিতে বিরাটপর্ব্বের প্রথম 
অংশ না থাকায় ইহা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ 
যথা 

কাটিব মুকুটমণি নবদণ্ড ছাতা । 
যথোচিত কুরুগণে করিব আবস্তা ॥ 

রথ রখী হাতী ঘোড়। যত আছে তার। 
বাণবুষ্টি করিয়! করিব ছারখার ॥ 

প্রাণ মাত্র করি শেষ দিব ত ছাড়িয়। | 

এই ঘষে সমূহ সেন। দেখহ চাহিয়া ॥ 
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বিমান চালাহ শীদ্র রাজার নন্দন | 

এহাঁর ভিতরে বুঝি আছে ছুধ্যোধন ॥ 

অন্তে যৌর কাঁজ নাহি শুন সাবধানে । 

ষত ক্ষণে না পাব পাপিষ্ঠ ছয্যোধনে ॥. 

ভণিতা-_ 

তাঁরতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল । 

সারণ কবিকে সারদাঁর কপ! হৈল ॥ 

শেষ- 

বসাইল মত্ম্তরীজ। যথাযোগ্য স্থানে 

শাস্্রমত উত্তরাঁকে দিল অভিমন্যে ॥ 

যৌতুকার্থে নানা ধন অভিমন্যে দিল। 
মঙ্জলবাঁজন] বাঁজি বিবাহ হইল ॥ 
কন্যা সমপিয়া রাঁজা করিল দক্ষিণ । 

দ্বিজগণ নিজাঁলয়ে গেল। সর্বজন। ॥ 

ভক্ষ্য ভোঁজা চর্ব্য চোষা ভূগ্ান মভারে । 

রাজাগণ চলি গেলা নিজ২ ঘরে ॥ 

আনন্দের সীমা নাই বিরাট নগরে । 

হরিধ্বনি করে সভে হরিষ অন্তরে ॥ 

এত দূরে বিরাঁটপর্ধব হইল যে সায়। 
সারদাকে ভাবিয়। সারণ কবি গায় । 

কাশীরাম দাসের চরিত্র বিচক্ষণ । 

যাহা হইতে মহাভারত শুনে সর্বজন ॥ 

জথ। দিষ্টং [ইত্যাদি ]। ইতি বিরাটপর্কৰ 

সমাপ্ত লিখিত শ্রীরুষ্চন্থন্দর বিশ্বাষ সাং 

মালীআড়া ইতি সন ১২৬৮ সাল তাং ১3 

ভাদ্র তিথি নবমী রোহণী নক্ষত্র দিব! সাড়ে 

তিন প্রহরের সময় এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। 

৬১০। মহান্ডারত-আদিপর্ধ্ব। 

রচয়িত।-_কাশীরাম দাস। পত্র ৩-৩০১ 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ ছইতে ১৩ পওক্তি পধ্যপ্ত 

লেখা । পরিমাণ ১৩৭০১ ৪৭০ ইঞ্চি । 

বাঙ্গীল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৭১ 

শেষ পত্রের অদ্দাংখশ না থাকায় লিপিকাল 

নাই। তীয় পত্রের প্রথমে গণেশবন্দনা-_ 
বি্ন বিনাঁশন গৌরীর নন্দন 

বন্দ দেব গণরাজে। 

ব্রত যঙ্জ হোমে সভার প্রথমে 

বাতা আগে জারে পুজে ॥ 

খর্ব খল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ 
স্ন্দর নম উদর। 

চন্দনে চস্চিত সভাই উনমত 

** গ্রপ্থরে ভ্রমর ॥ 

হৃদে বিভৃষিত অবির শোণিত 

পরিধান ব্যব্রছাল । 

ভুজ করিকর 

পাশান্গশ জপমাল ॥ 

বাহন হন্দুর ভূষণ পির 

খগ জিনি নত নাঁসা। 

প্রচণ্ড কুণ্ডল মুকু১ মণ্ডল 

তিলক তিমিরনাশ। ॥ 

নান। পরিচ্ছদ কঞ্চন অঙ্গদ 

নৃপুর কিন্কিণা বাজে । 
যতি লিতেন্দ্িয় যোগিজন প্রয় 

যোগেন্্র যোগার মাঝে ॥ 

তাহার চরণ করিয়। "বণ 

রচিল বিবিধ গাথ!। 

বান্দীকি বমিষ্ঠ ব্যাস কনিশ্রেঃ 

ক্ষিতিতে হইল। গ্যাত। ॥ 

শেষ 

তুষ্ট হয্য। বর দির! গেল! পুরন্দর। 

কুষ্ণাঙ্ৰনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 

বর দিয়। নিজালয়ে গেল। হুতাশন । 

আনন্দিত হয়্য। চলিল। ছুই জন ॥ 

পুণ্যকথ। ভারতের শুনিলে পবিত্র । 

গোবিন্দের লীল। আর পাগুবচরি এ ॥ 
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ব্যাসের রচিত চিত্র ভারত সুন্দর । 

যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 

সেই কথ! কহি আমি রচিয়। পয়ার। 

অবহেলে শুনে ধেন সকল মংসার ॥ 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথ| দেবী ভাগীরণী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম ঘর সিংহ্গ্রাম। 

প্রিয়স্করদাসপুত্র স্ধাকর নাম ॥ 

তম্যজ কমলাকান্ত কষ্ণদাস পিতা । 

কষ্দীসানুজ গদাধর জ্যোষ্ট ভ্রাতা ॥ 

কাশীদাস কহে সাধু জনের চরণে । 

হইব নিশ্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 

স্বুদ্ধি রসিক জনে স্থধাসিন্ুবত। 

এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 

ইতি শ্রীমহাভারথে আদিপর্ব সমাপ্ত ॥ জথ৷ 

দিষ্টং[ ইত্যাদি ]। লিপিরিয়ং প্রীরামগোবিন্দ 
দাস ঘোস সাকিম বালা পরগনে চন্দ্রকোন।-"- 

শ্রীসিবচরন দাস ঘোষ এ পুস্তক জে চুরি 
করিবেক তাহাকে গোহত্ব। ব্রদ্মহ'" | 

৬১১। মহাভারত-_-আদিপর্ব | 

রচয়িতা _কাশীরাঁম দাস। পত্র ১২-১৮, 

২০-১৬৬, ১৬৮-২৩৯১ অসম্পূর্ণ । একটি পত্রের 

অর্দাংশ নাই। বাঙ্গীল। তুলট কাঁগজ। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পড.ক্তি লেখা, ছুই এক পৃষ্ঠায় 
৮ পওক্তিওত আছে। লিপি সুন্দর । 

পরিমীণ ১৩০ ৮ ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 

প্রভৃতি নাই। দ্বাদশ পত্রের আরম্ত-- 
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর । 

দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কাঁপে খর থর ॥ 

শিব বলে এত গর্ব তোম৷ সভাকার। 

আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | ৩য় সংখ্য। 

সমুদ্র মথিয়া রত্ব সভে লৈল বাটি। 
কেহ চিত্তে না৷ করিলে আছে ধৃঙর্জটি ॥ 

জে করিলে তাহ! কিছু না করিল মনে। 

আমি মথিবারে বৈল করহ হেলনে । 

এতেক বলিল ধদি দেব মহেশ্বর । 

ভয়েতে উত্তর কেহ নাহি দিল আর।॥ 

শেষ-__ ৃ 

তবে কৃষ্ণীজ্ঞন আর দানব ঈশ্বর । 

তিন জনে প্রদক্ষিণ কৈল বেশ্বানর ॥ 

বর দিয় নিজাশ্রমে গেল৷ হুতাশন । 

আনন্দিত হইয়। চলিল! তিন জন ॥ 

পুণ্যকথ। ভারতের শুনিলে পবিভ্র । 

গোবিন্দের লীল। সব পাগুবচরিত্র 

ব্যাসের রচিত গ্রন্থ ভারত সুন্দর । 

যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 

সেই কথ! কহি আমি রচিয়। পয়ার | 

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 

ইন্ত্াণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
াদশ তীর্থেতে যথা। গঙ্গ! ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাঁস সিদ্দিগ্রাম। 

প্রিয়ঙগবদাসপুত্র হ্ধাকর নাম ॥ 

তস্য জনক হুয় কমলাকান্ত পিতা । 

কষ্দাসাহজ গদাধর জট ভ্রাতা ॥ 

কহি কাশীদাস সাধু জনের চরণে । 
হইব নিশ্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 

সববুদ্ধি রশিক জনে স্থধাসিন্ধুবত। 

এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 

৬১২। মহাভ।রত--আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতা-কাশীরাম দাপ। পত্র ১-১৯৯, 

সম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অদ্দাংশ নাই । মধ্যবর্তী 

কতিপয় পত্রেরও কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট। 



৬৩ বর্ষ] 

লা তুলট কাগজ । এক এক পঙগায় ৯ 

*£তে ১৬ পঙক্তি পর্যন্ত লেখ।। পরিমাণ 

১৪৮৬ ইঞ্চি । লিপিকাঁল সাল। 

গণেশাদি বন্দনার পর গ্রস্থারভ্ত-_ 

শৌনকাঁদি মুনি সব নৈমিষ কাননে । 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহ্ষণপুত্র সৌতি নাম ধরে। 

ব্যাস উপদেশে সর্বশান্ত্বেতে তৎপরে ॥ 

ন্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে । 

শৌনকাঁদি মুনি যজ্ঞ করে যেইথানে ॥ 

নানা চিত্র বিচিত্র কথা! পুরাতন । 

সতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ ॥ 

মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন । 

আশীর্বাদ করি সতে দিলেন আসন ॥ 

পৌতি দেখি কৌতুকে বলেন সব মুনি । 
তব তাঁত সত তিহ্ বহুশাস্ত্রজ্ঞানী ॥ 

তার পুত্র তুমি গিজ্ঞাসিল তেকারণে। 
_কিজান কহত তৃমি করিব শ্রবণ । 

স্বপ্তবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে। 

বিস্তার করিয়। কহ আমার সাক্ষাতে ॥ 

শেষ 

কুষ্ণ বলে বর আমি মাগিয়ে তোমায় । 

অঙ্ঈনেরে স্নেহ তুমি করিবে সদায় ॥ 

হৃষ্ট হইয়া বর দিয়! গেল! পুরন্দর | 

কুষ্ণাঙ্ছনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 

তবে কষ্ণাঙ্ছন আর দানব ঈশ্বর । 

তিন জন প্রদক্ষিণ করি বৈশ্বানর ॥ 

১২৯২ 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা -..ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বান সির্ধ গ্রাম। 

কষলাকাস্তের মুত কাশীদাপ নাম ॥ 

ইতি আদিপর্ব...জথা দিষ্ং [ ইত্যাদি ]। 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুৃথির বিবরণ ১৭৩ 

লিখিতং শীরাঁমচরণ দেবশন্মণঃ সাঃ হা।মপুব... 

নে কুতৃপুর সন ১২১২ সাল তারিখ ২১ তাঁদ 
বুসপতিবাঁর বেল! তিতিয় প্রহর." । 

৬১৩। মহাভারত-_আদিপর্র্ব। 

রচয়িতা --কাঁশীরাঁম দাঁন। পত্র 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ৯ পউক্তি লেখা, কোন কোন পষ্ঠায় 
৮ পওক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩৭০ ৯৪1০ 
ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৩3 সাল। বন্দনাদির 

পর গ্রন্থারন্ত-_ 

শৌনকাঁদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
দাশ বংসর যজ্জ করে একমনে ॥ 

হেন কালে আইল? তথা স্থতের নন্দন । 

মুনিগণে প্রণমিল করি সপ্তাষণ ॥ 

সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণ। 
তব তাঁত সত ছিল বহু শাস্ে জ্ঞান ॥ 

নান! তন্ব বিচির কথন পুরাতন । 

এতমুখে বহু শাস্্ব করিল শ্রবণ ॥ 

তাঁর পুত্র তুমি ছিজ্ঞাসিয়ে তেকারণ । 

কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥ 

ভৃগ্ুবংশ উৎপত্তি হইল কোঁন মতে । 

বিস্তারিয়৷ সেই কথা কহ ত সভাতে ॥ 

শেষ__ | 

ইন্দ্রাণী নগর গ্রামে পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা গঙ্গ৷ ভাগীরণী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাঁস দিদ্ধিগ্রামে | 

প্রিয়স্করদাসপুত্র স্থধাকর নামে ॥ 

তশ্যজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিত। । 

কৃষ্দাসাঙজ গদাঁধর জ্যে্ট ভ্রাতা ॥ 

কাশীদাঁন কছে সাধু জনার চরণে । 

হইব নির্খুল জান যেই জন শুনে | 

১২৫, 



১৭৪ 

শুনএ রমিক জনে স্বধাঁসিন্ধুবত । 

কাশী কহে আদিপর্র হইল সমাঞ্চ ॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভারথে আদিপর্বর সমাপ্ঠং।...ইতি 

সন ১২৩৪ । সাল তারিখ ২৫ আশ্বীন রৌজ 

বুধ বাসর পঠনার্থে শ্ীবৈগ্যনাথ পাঁঠক সাং 
মাধবপুর পরগনে চন্দ্রকোনা। শ্বাক্ষর 

প্রীপেলারাম দত্ত সাং যামস্থ্ন্দরপুর পরগনে 

বরদ। পুস্তক অদর্ষ ২৬৮ ছুই শও আটসটি 

পাঁত নিজ ২৫৯ ছুই সও ওনসাটা পাঁতে সংপুন্ন 

হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে 
স্থদর্ষন চক্রে পড়িবেক ইতি । 

৬১৪। মহান্তরত-__আদিপর্ব | 

রচয়িতা-_কাশীবাম দাস। পত্র ১-৬, 
৯-১৯৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৬ পঙক্তি পর্যন্ত 

লেখা । পরিমাণ ১৫০১৫।০ ইঞ্চি । 

প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৪৫ সাল। 
গণেশাদি বন্দনার পর গ্রন্থারভ্ত-_ 

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাঁননে। 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করেন যেই স্থানে ॥ 

লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাস উপদেশে সর্বশান্ত্রেতে তৎপরে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে । 

সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেই স্থানে । 

মুনিগণে প্রণমিল! সতের নন্দন । 
আশীর্বাদ কবি সভে দিলেন আসন ॥ 

সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে । 
তব তাত স্ত ছিলে বহু শাস্ত্রজ্ঞানে ॥ 

নান] চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন । 

সথতমুখে বহু শাস্্ করিল শ্রবণ॥ 

তার পুত্র তুমি জিজ্ঞামিল তেকাঁরণে। 
কি জান কহত মুনি করিব শ্রবণে 

সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা | ৩য় সংখা] 

ভৃগতবংখ উৎপত্তি হইল! কোন মতে। 

বিস্তার করিয়া কহ আঁমাঁর অগ্রেতে ॥ 

শেষ 

যেন মতে ইন্দ্র জিনি খাগুব দহিল। 

যেন মতে ছয় জনে রক্ষণ করিল ॥ 

যেন মতে অভিমন্থ্য হৃভদ্রা জতো1€?) ॥ 

আগ্য অন্ত সকলেরে কহিল বৃত্তান্ত ॥ 

শুনিয়া সকল বন্ধু আনন্দিত হৈল। 

মাএরে দেখিয়া ছুখ নব পাঁসরিল ॥ 

হেন মতে যুধিষ্ঠির রত্বসিংহাঁসনে। 

ধনে জনে সংপূর্ণ বেষ্টিত বন্ধুজনে ॥ 
নুনি বলে শুনহ রাঁজন মহামতি । 

এই মত হইল তব বংশের উত্পতি ॥ 

ভারতের পুণ্য কথা অমৃতের ধার । 

ইহলোক পরলোকে করে উপকার | 

সর্বলোক কর্ণ ভরি শুনে এই কথা। 
এই মত সমাপ্ত পাগুবগুণগাথা ॥ 

মহাভারতের কথা অত সমান। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

এই পুথি আরম্ব করি লিখিতে মোং শাস্তিপুরে 

৩৪ শাঁলে ২৭ পৌষে এই পুথি লিখিলেন 

শ্রীরাধাশ্টাম দাঁস প্রামানিক নিবাস শান্তিপুর 

কারন প্রজ্ুক্ত পড়িবার এতদর্থে। জিনি 

পড়িবেন তেহেঁ। ভূল ধরিবেন ন। ॥ জর্দি বল 

কীতদার্থে। ভিমস্বাপি | ইত্যাদি ]। 

পৌষ মাশে প্রাতিকালে চারি দণ্ড বেলার 
সময় বুধবাঁর ছুতিএ সেই দিবস এই পুথি সাঙ্গ 

হৈল-..সেই দিবস কুয়াশ। বড় হৈয়েছিল 

তখন কুয়াশ। নাস হইনি ॥""*ইতি সন বাঁর 

সও গ্রহ শাল তারিখ ২৫ পৌষ বুধবার.*"। 



বর্ষ? 

৬১৫1 মহাভারত _আদিপর্ব্ব। 

পচয়িতী-কাঁশীবাম দাম। পত্র ২-৪৩, 

১-৭৭) ৭৯-১০৪১ ১০৮-১৮৬১ ১৯০-২৪৪, 

১৪৬-২৫৪, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙক্তি পর্যাস্থ 
লেখা । লিপি অতিশয় অশুদ্ধ । পরিমাণ 

১৪১৫৪৭০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১২৪১ সাল। 

বন্'নাদির পর গ্রন্থারস্ত-_ 

শৌনকাঁদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহরিষণপুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাস মুনি উপদেশ মাত্রে তৎপরে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে । 

শৌনকাঁদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে ॥ 
মুনিগণে প্রণমিল স্ুুতের নন্দন । 

আশীর্বাদ করি মভে দিলেন আসন ॥ 

পৌতি দ্রেখি কৌতৃকে বলেন মুনিগণ । 
তব প্রতি পুত্র জন্মিল সাধু জ্ঞান ()। 

নান] চিত্র বিচিত্র কথা পুরাঁতিন। 

তমুখে কত কথ। করিল শ্রবণ ॥ 

তাঁর পুত্র তুমি জিজ্ঞাসি সে কারণ। 

কি জাঁনহ কহ তুমি করিব অবণ ॥ 
স্ৃগুবংশ মন্গব হইল কন মতে। 

ধিস্তারিয়। কহু কথ! আমার অগ্রেতে ॥ 

শেষ 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপির স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথ। গঙ্গ। ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বান সিংহগ্রাম। 

প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র শুভম্কর নাম । 

তশ্ত জন কমলাকান্ত হয় পিতা । 

কষ্ণদাসাচছজ গদাধর জোট্ঠ ভ্রাতা ॥ 

কহে কাশীদাঁস সাধু জনের চরণে। 
হইব নির্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 

বাঁজীল। গ্র'টীন পুথির বিবরণ ১৭৫ 

স্ববুদ্দি রসিক জনে হুধীসিন্দবত। 
এত দরে আদি পর্দ হইল সমাঞ্চ॥ 

ইতী॥ আদী পন্দ সমাপ্ধ॥ জথ|। দিষ্টং 
[ইত্যাদি :। ইতি সন ১১৩১ সাল তাঁং 

১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১ ডের 

প্রহর আপন মেলার পন্দমুক্ষে লেখিয়াছি ॥ 

শ্রীরামগিবন গোস্বামী । সেই দীনে নিহাঁল 

বাড়ুজার মাএর সাঙ্গ ॥ সেই দীনে নিরঞ্চন 
গোস্বামীর মরাই ব।দে মোস গোচে ॥ ইতী। 

খল 

৬১৬। মহাভারত আদিপর্বব। 
রচয়িত।_-কাশীরাম দাস। পক্ত্র ১-২৬, 

২৮-৬৯, ৭১-১৮৩১ অসম্পূণ। পত্র কীটদষ্ট। 

প্রথমে ও শেষে কতগ্তপি পত্রের কিছু অংশ 

নাই। বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। এক এক 

পু্গায় ৭ হইতে ১৫ পঙক্তি পন্যন্ত লেখ।। 
পরিমাণ ১২১৪০ উদ্চি। লিপিকাঁল ১১৪১ 

সাল। আরণ্ত-_ 

৭ শগনেশাঁয় নম: ॥ 

অ।দিপন্ন পুস্তক লিক্ষতে। 

বন্দ মহামনি বাস মুনির তিলক । 

মহামুনি পরাশর তাহার জনক ॥ 

বেদশ।দ্রে পরি নিষ্ঠ স্ববুদ্ধি স্ুস্থির | 
নীল পদ্ধ জিনি জাহাঁর শরীর ॥ 

ভাঁরত ভাগবতাদি জতেক পুরাণ । 
জাঁহার কমলমুখে সভার নিশ্মীণ ॥ 

অল পিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির। 

প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যান্ত্রচীর ॥ 

নয়নকমল দীন্ত যুগল মিহির । 
পদ -'* ১১ ইন্জ শির॥ 

লীলায় বিবিধ বেদ হইল আন (?)। 
ধকৃ সাম যজ আর অথর্ব পুরাঁণ। 



১৭৬ 

ইতি আদিপর্বব সমাপ্ত ॥ 

ঘোঁষ হাজরা জথা দিষ্টং [ ইত্যাদি 11... 
সাকীম পাচথোগী পং'"লন ১২৪১ সাল বাঁর 

সও একচন্বীন সাল তাং ১ আশ্বীন ॥ 

টৈবর্ জননী আর "** জন্ম । 

বালাকাল হৈতে জার আচরণ ব্রহ্ম ॥ 

নমন্তে করিয়া ব্রহ্ম চরণ পঙ্কজে । 

পরম সানন্দে কাশীরাম দাসে'-" ॥ 

খাওব দহনের পর শেষ অংশে 

বাজার বচন শুনি কহে ধনগ্রয়। 

বাঁজার চরণে কথ। কহে সবিনয় ॥ 

গুহ ছাঁড়ি প্রথমে করিল গঙ্গান্গান । 

ব্রহ্মচধ্য বুক্ষের বাকল পরিধান ॥ 

চলিলাম প্রয়াগ পরম তীর্থস্থানে । 
প্রয়াগ হইতে কাশী করিল গমনে ॥ 

কাশী হইতে মথুর! চলিল শীন্রগতি । 

অযোধ্যায় দেখিলাম সীতা৷ রঘুপতি ॥ 

হরিদ্ার অবধি ভ্রমিল সর্বস্থান। 

নাগকন্যা উলুপী আমারে কৈল দান ॥ 
কলিঙ্গরাজার স্থতা কৈল পরিণয়। 

তোমারে করিল রাজা সংক্ষেপে নির্ণয় ॥ 

পৃথিবী দক্ষিণাঁবর্ত করিল ভ্রমণ। 

দ্বারকাঁয় জতেক জাঁনহ বিবরণ ॥ 

মহাভারতের কথা অমৃতলহরী । 

কাহার শকতি তাহ] বণিবারে পারি ॥ 

পার্থের বচনে তুষ্ট ধশ্মের নন্দন । 

কাশীরাম দাঁপ কহে পয়ার বচন ॥ 

কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে। 

অবিরত মন মহাভারত শ্রবণে ॥ 

এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাপন । 

কাঁশীরাঁম দস কহে শৌবিন্দ'** ॥ 

লিখিতং শ্রীঈশ্বরচন্দ্ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখা 

৬১৭। মহাভারত--আদিপর্ব্ব। 

রচদ্ষিতা_কাশীরাঁম দাদ! পত্র ২-১০, 
২২-২৮, ৩১-৩২, ৩৯-৭১, ৭৪-৮১১ ৮৩-৮৬, 

৮৮১ ৯০-১৪৪৪ ১০৮-১১২১ ১১৭-১১৮১ ১২১, 

১২৪-১২৭১ ১৩১-১৩৪, ১৩৮-১৪৫) ১৫১-১৫৯, 

অসম্পূণ। বহু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। 
কতিপয় পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। 

বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্টায় ১ 
হইতে ১৪ পউক্তি লেখা । পরিমাণ ১৭ ৮ ৫5০ 

ইঞ্চি। শেষ অংশ না থাকায় লিপিক।প 

প্রভৃতি নাই। বন্দনাদির পর গ্রস্থারস্ত-_ 

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
পাদশ বংসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাস উপদেশে সর্ববশাস্ত্রেতে তৎপরে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাঁননে । 
সৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে মুনিগণে। 
তব তাত মুনি ছিল! বহু শান্রজ্ঞানে। 

নান। চিত্র বিচিত্র ৮ 2 2 ॥ 

তার সুতে রাজা জিজ্ঞানিল তেকারণে। 

কি জানহ "** "** শ্রবণে ॥ 

শেষ পত্রে 

শুনিয়। হরিষ হইল পার্থ ধন্ুর্ধর | 

পুন জিজ্ঞাসিল৷ কহ গন্ধবর্ব ঈশ্বর ॥ 

পিতামহে নিজ তেজে রক্ষা কল মুনি । 
কেব। মে বশিষ্ঠ কহু তাঁর ক্থ। শান ॥ 

গন্ধর্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোঁধন । 

বশিষ্ঠের গুণ কন্ম না যায় কথন ॥ 

কাম ক্রোধ জিনি হেন নাহি অ্িতৃবনে | 
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥ 

বিশ্বামিত্র বছ তারে ক্রোধ করাইল। 

তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল ॥ 



৬৩ বর্ষ] 

ইঙ্াকুবংশেতে রাঁজ। মহীবুদ্ধিবলে। 
নিষ্ষণ্টক বৈভব ভূগ্রিল ভূমগ্ডলে ॥ 

অজ্্বন বলিল যত অদ্ভুত কথন । 

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ। 

গন্ধবর্ব বলিল কথা পূর্বব পুরাতন । 

কৌনজ দেশেতে গাঁধি নাঁমেতে রাজন ॥ 
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ববগুণযুত | 

বেদবিছ্। বুদ্ধিবলে সর্বাংশে পণ্ডিত ॥ 

এক দিন সসৈন্যেতে গাঁধির নন্দন । 

৬১৮। মহাভারত-_আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতা-_কাশীরাষম দাস। পত্র ১৫৫) 

৬৯-১৪৮, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পওকক্তি পথ্যস্ত 

লেখা । পরিমাঁণ ১৪১৫ ৪৭০ ইঞ্চি । মধ্য ও 

শেষ অংশ খণ্ডিত। ১৪১ সংখ্যক পত্রের 

২য় পৃষ্ঠার বাম পাঁর্থে 5৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন ১১৯৬ 

সাল লিখিত আছে । গণেশাদি বন্দনান্তে 
গন্থার স্ত-_ 

শৌনকাঁদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নাম ধরে । 
ব্যাস উপদেশে বহু শাস্ত্রেতে তৎপরে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেল৷ নৈমিষ কাননে । 

শৌনকাদি মুনি ষক্ঞ করে সেই স্থানে ॥ 
মুনিগণ প্রণমিল সতের নন্দন । 

আশীর্বাদ করি দিল বমিতে আমন ॥ 

সৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে মুনিগণে। 
তোমার তাত ছিল বহু শাপ্রজ্ঞানে ॥ 

নান চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন । 

স্তমুখে বহু শান্তর করিল শ্রবণ ॥ 

উগুবংশে উতপতি হইল কেমতে। 

বিস্তারিয়। কহ আম! সভার অগ্রেতে ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

ভণিতা-_ 

নমন্তে কবির ইন্দ্র টবণপঙ্কজে । 

পরম আনন্দে কাশীরামদাস ভঙ্গে ॥ 

শেষ অংশ-- 

শুনি] বলেন রাম বিস্ময় বদন। 

কহ কষ্£ এমন আছনে কোন জন ॥ 

তিন লোক বীর তার নহিল সমান। 

নরশ্রেষ্ঠ তোমা! বিনে কে আছে প্রধান ॥ 
তোমা! আম। হইতে শ্রেষ্ঠ কে আছেমানুষে। 
আশ্চয্য শুনিএগ মোর চিত্তে পড়িহাঁসে ॥ 

অবণিতরূপ কৃষ্ণ লক্ষী স্বরূপিণী । 

সম্পূর্ণ চন্দ্রিম৷ মুখ জাতিএ পদ্মিনী ॥ 
এ কন্ত! লভিব সেহ পুকষ উত্তম | 

কহ কৃষ্ণ তোম। হইতে অন্য কেব] ক্ষম ॥ 

হাঁসি বৈল রাম শুনি গোবিন্দের কথা। 

তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহাঁও আর এখা ॥ 

এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল । 

সে পারিব থাদশ বৎসর জে মইল ॥ 

আশ্চধ্য লাগিয়াছে মোর শুনি তব ভাষ। 

অন্থমানে বুঝি কৃষ্ণ কহ উপহাস ॥ 

অগ্নিমধ্যে পুড়ি মল পাঁটুর নন্দন | 
তাহ! বি হর বা ॥ 

৬১৯। মহান্ডারত-_-আদিপর্বব | 

রচধিত।--কাশীরাম দাস। পত্র ১৫৮- 

২৫২, অসম্পূণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক 

এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঞ্ন্ত পধান্ত 

লেখা । পরিমাণ ১৪॥০ ৮ ৫ ইঞ্চি । লিপিকাল 

১২৪৪ সাল । ১৫৮ পত্রের আরন--- 

মনে মদ! জাগে বশি্ঠের অপমান । 

বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি বুলে অঙ্গক্ষণ | 

ইক্ষকুবংশেতে রাঁজ। সর্ববগুণধাম 

সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম ॥ 



১৭৮ 

মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত। 
যজ্ঞ হেতু তাহেরে করিল ণিমন্ত্রিত ॥ 

বিশ্বামিত্র বলে কিছু আছে প্রয়োজন । 

রাঙ্গা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥ 

মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন। 

বিশ্বামিজ্রে ষজ্ঞ হেতু করে নিমন্ত্রণ ॥ 
বিশ্বীমিজে লৈয়। সঙ্গে আঁইসে রাজন । 

পথেতে তেটিল শক্তি, বশিষ্ঠনন্দন | 

রাঁজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর । 

শক্তি, বলে মোরে পথ ছাড় [নরেশ্বর |॥ 

রাজ। বলে রাজপথ সর্বধলোকে জানে । 

পথ ছাড় যাব আমি যজ্জের কারণে ॥ 

শেষ 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথ। দেবী ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস বিন্দুগ্রামে। 

প্রিয়ন্কর দাস পুত্র শুভক্কর নামে ॥ 

তশ্য জনক কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিত|। 

রুষ্াসাচজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভাতা ॥ 

কাশীরাম দাস কহে সাধু জনের চরণে । 

হইব নিশ্মশল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 

তদস্তরে অজ্জবন প্রভাস তীর্থ গিয়। 
দ্বাদশ বরষ তবে তথায়ে রহিয়া ॥ 

পুনু দ্বারাঁবতী বীর করিল গমন । 

কথে। দ্বিন তথায় রহিল প্রীতমন ॥ 

কাশীরাম দেব কহে শুনহ সংসার । 

ইহ বিন্থু সংসারে স্থখ নাহি আর ॥ 

স্থবুদ্ধি রসিক জনে স্থধাসিন্ধুবত। 

এত দূরে আদিপর্বব হইল সমাপ্ত 
জথ। দিষ্টং | ইত্যাদদ 11... সন ১২৪৪ 

বার |খ)ও চোয়ালিস সাল তারিখ ৭ শাতই 

চৈত্রী তিথী কৃষ্ণপক্ষ ৭ সপ্তমী দিবস সোম 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ৩য় সংখ।' 

বার বেল আন্দাজী আড়াই পহরের »*য 

আদী পর্ব সমাপন্ন হইল ॥ লিখিত শ্রী; দৃ- 

চরন পাল পাঠক শ্রীলালবিহাঁরি পাল মাং 

কল্যানপুর পরগনে খগুঘোঁষ । | 

৬২০। মহাভারত- আদিপর্বব। 

রচয়িতা__কাঁশীরাম দাস । পত্র ১-১৩৩, 

অসন্পূর্ণ। প্রথম পত্রের অর্দাংশ না£। 

ব|ঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পুরা 

৮ হইতে ১২ পওক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ 
১৪৮৫ ইঞ্চি। ১১৩ হইতে .৩৩ পত্রের 

পরিমাণ ১১৪০১ ৪॥০ ইঞ্চি । শেষ অংখ 

খ্ডিত। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 

গ্রস্থারভ্ত-_ 

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাঁননে। 

দ্বাদশ বৎসর. যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহর্ষণপুত্র সে সৌতি নামধর । 
ব্যাস মুনি উপদেশে শাস্ত্রেতে তৎপর । 

ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে । 

সনকাঁদি মুনি যজ্ঞ করে সেই বনে ॥ 

মুনিগণে প্রণমিল স্থতের নন্দন | 

আশীর্বাদ করি সভে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দেখি আনন্দে বলেন মুনিগণ। 
কুশল বলহ বাঁছ! আছহ কেমন ॥ 

তব তাত সুত ছিল শান্ত্রজ্ঞানবান । 

কহিতে সে সব কথা৷ অপূর্ব আখ্যান ॥ 
নান। শাস্ত্র বিচিত্র কথন পুরাতন। 

স্থতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ । 
তার স্থত তুমি জিজ্ঞাসিলাম তেকাঁরণে। 
যা জাঁনহ কহ তুমি করিব শ্রবণে ॥ 

ভূৃগুবংশ উদ্ভব হইল কি প্রকার। 
বিচারিয়া কহ মুনি অগ্রেতে সভার ॥ 
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সাহিত্য-পবিষৎ-পৃত্রিক1 

৬৩ বর্ষ, ৪র্ঘথ সংখ্য 

বৈশেধিকদর্শনের অদুষ্ট এবং ধর্ম 
শ্রীঅনস্তলাল ঠাকুর 

আধুনিক কোন বৈশেষিকশান্ত্রসেবীকে অদৃষ্টব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিঃসংশয়ে 

উত্তর দিবেন-_ধর্ম ও অধর্মকেই অদৃষ্ট বলা হয়। বস্তুতঃ বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্শননের বহুল- 
প্রচারিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে স্পষ্টই উহা'র প্রমাণ রহিয়াছে__ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং ঠাৎ। আর্ট 

একের এই অর্থ কেবল বিশ্বনাথই ধলিয়াছেন, তাহা নহে। সুপ্রাচীন আচার্ধ প্রশস্তপাদের 

পদার্থধর্মসংগ্রহেও এ মত দেখ! যায়। প্রশন্তপাঁদ কণাদক্ুত্রোক্ত সঞ্দশ গুণের উল্লেখ 
করিয়া তদ্যতিরিক্ত আরও সাতটি গুণের সমুচ্চয় প্রদর্শন প্রসঙ্গে অদৃষ্ট শবের দ্বারা ধর্ম ও 

অধর্ম, এই ছুইটি গুণের সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যোমশিব, শ্রীধর, উ«য়ন প্রভৃতি পরবর্তী 
আচাধগণও এ স্থলে নিরবিবাদে প্রশস্তপারদ্দের অনুসরণ করায় এই অর্থের যৌক্তিকত৷ সম্বন্ধে 
কোনও শন্দেহের উদয় হয় নাই। কিন্তু কণীদস্থত্রসমূহ পর্ালৌচন। করিলে স্বতঃই এ সম্পর্কে 

গিজ্ঞাঁস৷ উপস্থিত হয়। বিশেষত: প্রশস্তপাদ প্রধানতঃ হুত্রার্থ সংগ্রহ করিলে অনেক নৃতন 
বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই । তাহার গ্রন্থে হি শংহার প্রক্রিয়ামুখে 

ঈশ্বর-শ্বীকার এবং ঘিত্ব, পাঁকঙোত্পত্তি, বিভাগজ-বিভাগ প্রভৃতি স্থলে ক্ষণগখন। প্রভৃতি 

গত্রসিদ্ধ কি না, এরপ প্রশ্ন উখিত হওয়া স্বাভাবিক । অদৃষ্ট সম্পর্কেও সেই একই কথা। 

যদি বল! যাঁয় ষে, অদৃষ্ট শব্ষের পারিভাষিক অর্থ ধর্ম ও অধর্ম, তথাপি এ পরিভাষার 
মূলান্থসন্ধিৎসা থাকিয়া যায়। মহধি কণাদ অর্থশব্দের পারিভাষিক ব্যবহার দেখাইতে 

স্বতন্ত্র সুত্র নির্মাণ করিয়াছেন১।. এ স্থলে মেরপ স্থত্র নিদেশ দেখ। যায় না। কণীদসথত্র স্থিত 
অৃষ্ট শব্ধ এবং সজাতীয় আরও কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে এখানে আলোচনা৷ করিতে চাই। 

অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট, উভয় শব্ষই বৈশেধিকদর্শনে বহু বাঁর ব্যবহৃত হইয়াছে । উভয় শব্দই 
দৃশি ধাতুসমুৎ্পন্ন এবং সাধারণ ব্যবহারে উহার! অজ্ঞাত বা অনন্ভূত এবং জ্ঞাত ব৷ অশ্তভূত, 

এই অর্থই প্রকাঁশ করে। টবৈশেষিকের। এ কথা স্বীকার করেন ষে মহযি কণাদ পদার্থ- 
সমূহের বর্গীকরণের লক্ষণ এবং পরীক্ষা! করিয়াছেন । সামান্য অস্থধাবন করিলেই বুঝ! যাইবে 

যে, তাহার দৃষ্টিতে বিশ্বের পদার্থরাঁজি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, এই ছুই কোটিতে বিভক্ত । স্বকীয় 
তপঃপ্রভাঁবে অজ্ঞাত কোটির রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া জ্ঞাত কোটিতে আনয়ন করাই তাহার 

উদ্দেশ্ত ছিল। বৈশেষিকন্থত্রাবলী এই প্রযত্রেরই সাক্ষ্য দের়। বহু দার্শনিক সমস্ডার 

সমাধান করিয়া তিনি সর্বত্র আদৃত হইয়াছেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেক বিষয়ে তাহার 
অহ্বরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । পূর্বন্ত্রান্ছদরণ করিয়া একথা বল যাঁর যে পদার্থবর্গের 

স্বরূপ সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্তই তাহাঁর "দর্শন ব। উপলন্ধি। দর্শন শবের অনুরূপ অর্থে 

১। অর্থ ইতি ভ্রব্যগুণকর্মহথ-বৈ' শু. ৮. ২, ৩। 
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ব্যবহার দুর্লভ নহে। ভগবান্ বাৎস্তাঁয়ন বলেন, অজ্তাত্বা ইত্যেকং দর্শনম্। নাস্তা 
ইত্যপরম্ [ন্যায়ভাত্য ১, ১, ২৩ ]। €কহ প্রতিপাদন করিয়াছেন__-আত্মা আছে, আবার 

কাহারও সিদ্ধান্ত__আত্ম! নাই। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শনশব্দর ব্যবহার লক্ষণীয় । এ কথ! বল! 
বাহুল্য যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করায় তাহাদের স্বীকৃত 

সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্নরূপ হুইয়াঁছে। কিন্ত তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ তাহাদের দর্শন বলিয়! 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই অর্থে ভগবান্ কণাঁদের দর্শন” এবং “ভগবান্ অক্ষপাঁদের দর্শন, প্রভৃতি 

প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । এখন ঘাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইল, তাহা যদি দর্শন হয়, তবে অজ্ঞাত 

রহম্তকে অদর্শন বা অদৃষ্ট বলিতে বাধ। কি? বস্তত ভগবাঁন্ বাঁৎস্যায়ন এক স্থলে 

বলিয়াছেন__আদর্শনং খন্বদৃষ্টমুচ্যতে* । 

মহধি কণীদ কয়েকটি বিষয়কে “অদৃষ্টকাঁরিত” বলিয়াছেন, যথা 
মণিগমনং সুচ্যভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকীরণকম্॥ ৫. ১ ১৫ 

তদিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্ ॥ ৫. ২. ২ 

বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্ ॥ ৫. ২. ৭ 

অগ্নেরর্ধজ্লনং বায়োন্তির্যকৃপবনমণুনাঁং মনসশ্চা্যং কর্মীদৃষ্টকারিতম্ ॥ ৫. ২. ১৩ 

অপনর্পণমুপসর্পণমশি তপীতসংযোগাঃ কাধীস্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকাঁরিতানি ॥ ৫, ২. ১৭ 
স্থলগুলি বিশেষভাবে ল্গণীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এই স্যত্রগুলির প্রতিপাঞ্চ 

নিম়োজ্তরূপ,__ | 
অভিমন্ত্িত কাংস্তার্দি মণির তস্করীভিমুখে গমন, অয়স্কাস্তমণির দিকে স্থচী প্রভৃতি 

লৌহব্রব্যের ধাবন, ভূকম্পার্দিতে পৃথিবীর চলন, বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলের শাখাপত্রব্যাপী প্রসার, 
অগ্নিশিখার আছ্য ভধ্ব গমন, বায়ুর আগ্য তির্যকগতি, পরমাণু এবং মনের আগ কর্ম, প্রাণ ও 
মনের দেহের সহিত সংযোগ ও বিভাগজনক কম, অন্নপাঁনাদির শরীরাবয়বোপচয়নিষিত্ত 
ংযোগজনক কর্ম, তথ। গর্ভশরীরসংযোগহেতুক কর্ম অদৃষ্টকারিত । 

পর্ধালোচন। করিলে দেখ! যায় ষে, মহধি হয় এগুলিকে অজ্ঞাত কারণজন্ অথব। অতীব্দরিয় 
কারণজন্য বলিয়াছেন । প্রথম পক্ষই অধিকতর সমীচীন বলিয়। মনে হয়| কারণ, ইন্জিয়াগ্রাহা 

বেদাদ্িসিদ্ধ বিষয় তিনি অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন । উলিখিত স্থলগুলি ব্যতীত অন্থাত্রও 

অদৃষ্ট শব্দের উল্লেখ বৈশেষিকদর্শনে রহিয়াছে*_ 
ন চ দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গে! বায়ুঃ ॥ ১. ১. ১০ 

ৃষ্টাদৃষ্প্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজনমত্যুদয়াঁয় ॥ ৬, ২. ১ 
অভিষেচনো পবা সব্রহ্মচর্য গুরুকুলবাসবানপ্রস্থষজ্ঞদানপ্রোক্ষণ- 

দিও অক্ষত্রমন্ত্রকীলনিয়মীশ্চীদৃষ্টায় ॥ ৬. ২. ২ 

২। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি ( তুল” শিবদৃষ্টি- গ্রস্থবি" ) এবং মিচ্ছ! দিট্ঠি (- মিথ্যা দৃষ্টি ) প্রভৃতি শব্দের অর্থও 

বিবেচ্য। 
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অদৃষ্টাচ্চ ॥ ৬. ২. ১২ 

দৃষ্টেষু ভাঁবাদদৃষ্টেষভাঁবাৎ ॥ ৮. ২. ২ 
এ স্থলে বায়ু অদৃগ্টলিঙ্গক; দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজন কর্মের মধ্যে যেখানে প্রয়োজন অদুষ্ট, 

সেখানে ফল অত্যুদ্য় ; গঙ্গাদিতীর্থে সান, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, ব্রহ্মচধ, গুরুকুলবাস, 

বানপ্রস্থ, রাজসুয়াি যজ্ঞ, গোপ্রভৃতি দাঁন, যথাবিধি ত্রীহি প্রভৃতির প্রোক্ষণ, কর্মবিশেষে 
দিক্, নক্ষত্র, মস্্র এবং কালের নিয়ম অর্দৃষ্টকলের জনক ; অদৃষ্ট কারণ হইতে রাগ এবং দ্বেষ 
উৎপন্ন । এই সব স্থত্রেও অদৃষ্ট শব্দের “অজ্ঞাত, “অনুপলন্ধ' অথবা 'অনম্ভূত' অর্থ ই সমীচীন 
বলিয়! মনে হয়। 

প্রণিধাঁনপুর্বক টৈশেষিকস্থত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কারণরহিত কাধ মহধির 

একান্ত অনভিপ্রেত । ষে কার্ষের কাঁরণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহারও কারণ অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে । তবে তাহা নির্ণীত নহে বলিয়। “অদৃষ্ট,১ ইহাই মহষির অভিপ্রেত বলিয়! 
মনে হয়। 

এই সম্পর্কে একটি কথা বিনেচ্য । পুর্বোক্ত মণিগমন, স্চ্যভিপর্পণ, বুক্ষকাগ্ডশাখাদিতে 

রসসঞ্চার, অগ্নিশিখাঁর উধ্ব গমন, বায়ুর তির্যগগতি প্রভৃতির রহম্য যখন অপর কেন দার্শনিক 

বা বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রতিভাত হইবে, তখনও কি তাহ। অদৃষ্টকারিত বলা সত্যান্ুসম্ধিৎস্থ 
ঝধির অভিপ্রেত হওয়1 সম্ভব ? এ বিষয়গুলি চিরকালই অদৃষ্ট থাকিয়। যাইবে, ইহা স্বীকার 
করার অর্থ-_শাস্ত্রের ধারাবাহিক অগ্রগতি অস্বীকার করা। 

এ স্থলে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্রের একটি প্রীসঙ্গিক উক্তির 

অবতারণ1 করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে । 

হ্যায়শাস্ত্রের কত্য যদি বেদপ্রামাণ্য স্থাপন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে অক্ষপাদের 

পূর্বে উহা! কিরূপে সম্পাদিত হইত, এই সন্দেহের উপস্থাপন করিয়! জয়ন্ত বলেন--এ কথার 

কোন অর্থ হয় না । কারণ, সমান-যুক্তিতে প্রতিপ্রশ্ন কর যায় যে, জেমিনির পূর্বে বেদব্যাখ্যা, 

পাণিনির পূর্বে পদব্যুৎ্পাদন এবং পিঙ্গলের পূর্বে ছন্দৌলক্ষণ রচনা! কে বা কাহার! 
করিয়াছিলেন ? আসলে বিদ্ভাগুলি স্ষ্টির আদিকল হইতে বেদবহ প্রবৃত্ত রহিয়াছে । 

২ক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারপূর্ক উপপাদন করিষ। বিশেষ বিশেষ খধি বিশ্লেষক বিশেষ 
শাসকের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । ভট্ট জয়ন্তের এই অভিমতে কাহার ও 

বিপ্রতিপত্ভি থাকিতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রের মত টৈোশেষিক শান্ত্রেরও ক্রমিক পুষ্টি 

অবশ্ঠই সাধিত হইয়াছে । তবে এ কথ সত্য যে, ভগবান্ কণাদ ইহার স্বতত্ত্রক্ধপ নিধারণ 

করিয়া! গিয়াছেন । যদ্দি কেহ বলেন যে, কণাদই শাস্ত্রের অস্তিম কথা বলিয়া গিয়াছেন, 

তবে দার্শনিক এবং এতিহাঁসিক দৃষ্টির অপলাঁপ কর। হয়। অন্যথা প্রমীণিত হওয়ার পুর্ব 
্যস্ত আমরা বিশ্বাস করিব যে, পরম আপ্ত খষি অপবিজ্ঞাত বিষয়কে অদৃষ্ট বলিতে দ্বিধা 

বোধ করেন নাই । তবে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিতজী কত কাল প্রচলিত ছিল, তাহা বলা যায় না। 

৩। স্থায়মঞ্জরী, চৌথাণ্থ! সং, পৃঃ ৫। 
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বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রস্থগুলি লুণ্ধ হইয়াছে । বিশেষতঃ প্রাচীন স্ত্রব্যাখ্যা গ্রস্থের 
একাস্ত অভাব । 

বহু দ্রিন হইতে দার্শনিকসম্প্রদাঁয়ে স্থত্রকর্তা খষিদ্দিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়। প্রতিপাঁদনের 

একট চেষ্টা দেখা যাঁয়। কিন্ত প্রাচীন আচাধদের স্বীকৃত একটি বৈশেষিক স্থত্রৎ আলোচন। 

করিলে মনে হয়, কণা স্বয়ং খধিত্ব পরিহাঁর করিতে চাহিয়াছেন। তবে পরবর্তী 

আচার্যদের দৃষ্টি অন্যবূ্প। উদাঁহরণন্বরূপ বল! যায়, “তায়ী” “পরমকারুণিক+ ইত্যাদি শব 
দ্বারা বাঁচম্পতি মিশ্র ভগবান্ অক্ষপাঁদকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিশেষণ দুইটি 
বুদ্ধ সম্পকেই পূর্বে প্রযুক্ত হইত (দ্র” প্রমাণসমুচ্চয়, ১. ১3 তুল? প্রমাণবাতিক ১. ১৪৭-৮, তথ। 

১. ৩৬ )। অবশ্য এই নির্দোষ বিশেষণ ছুইটি যে কোন শাস্ত্রকর্ত। সম্পর্কে সাধারণ অর্থে প্রঘুক্ত 
হইতে বাধা নাই। তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে শাস্কারদের সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ ছূর্লভ বলিঘ। 

এ কথা শ্বতই মনে হয় যে, বৌদ্ধদর্শনের সর্বাতিশায়ী প্রভাবের ফলে অন্যান্ত সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত যেমন প্রভাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ শাস্বপ্রস্থাপকদিগকে “তায়ী” “পরমকারুণিক' 

প্রভৃতি বিশেষণদ্বার৷ বিশেষিত করার পশ্চাতে স্বন্ব সম্প্রদায়ে ভগবান্ বুদ্ধের প্রতিদন্দী 
স্বাপন করার উদ্দেশ্ঠ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে । তত্বদ্রষ্ট এবং তত্বপ্রতিপাঁদক বলিয়া শাপ্র 

প্রবর্তকর্দিগকে খষি বল। যায়" । তবে তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ বলিতে গেলে শব্দটির মুখযার্থ 

বর্জন করিয়। বহুজ্ঞ অর্থে সর্বজ্ঞ বলিতে হয় । 

বৌদ্ধদর্শনের সহিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলিয়া! এ স্থলে বৌদ্ধিসম্মত 

সর্বজ্ঞ সম্পর্কে দুই একটি কথ। বল অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । বৌদ্ধাঁচার্য ধর্মকীত্তি বলেন,_ 

হেয়োপাদেয়তত্ৃশ্য সাভ্যপায়স্য বেদকঃ। 

যঃ প্রমাণমসাবিষ্টো ন তু সর্বস্ত বেদকঃ ॥ প্রমাণবাতিক, ১. ৩৪ 

অর্থাৎ হেয়োপাদেয়তত্বের বা চতুরার্ধসত্যের জ্ঞাতাকেই বৌদ্ধের সর্বজ্ঞ বলেন। 

তাহাদের দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ যে সব কিছু জানিবেন, এমন কথা নাই । ধর্মকীতি কীটসংখ্যা- 
পরিজ্ঞান সর্বজ্ঞত্বের লক্ষণ বলিয় ক্বীকার করেন ন (প্র. বা. ১. ৩৩)। তীহার মতে কেবশ 
দুরদৃষ্টিও সর্বজ্ঞত্বসীধক নহে-_তাহা হইলে ত গৃধদিগের উপাসনা! করিতে হয় (প্র. ঝা. 
১. ৩৫)।1, পরবতাঁ বৌদ্ধ আচার্য রত্রকীতি স্বকীয় সর্বজ্ঞসিদ্ধিতে স্প্ই বলিয়াছেন_- 
উপযুক্তসর্বজ্ঞমেব গুরসধধয়ুধম। চতুর'ধমত্যই “উপযুক্ত, িষযব। অধশ্চর্ষেব বিষ এই 
যে, যে সব আচার্য বুদ্ধের সর্বজঞত্ব খগ্ডনের জন্য প্রচুর যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তীহারাই 
আবার নিজসম্প্রদায়প্রবর্তক খধিকে বুদ্ধোচিত গুণাবলীভূষিত দেখিতে চাহিয়াছেন। এ 

সম্পর্কে বৌদ্ধদের বহ্ুপ্রচলিত প্রশ্নটি বিবেচ্য,_ 
কপিলো ষর্দি সর্বজ্ঃ স্থগতো নেতি ক! প্রথা । 

তাঁবুভৌ যদি সর্বজ্ঞৌ মতভেদস্তয়োঃ কথম্ ॥ 

৪1 অন্মদ্থ,দ্ধিভ্যে। লিঙ্গ মৃযেঃ ॥ দ্র” কন্দলী, পৃঃ ২১৬ কিরণাবলী, পৃঃ ১-৫, তথ! দাক্ষিণাত্য সুত্রপাঠ। 

«| এই অর্থে বুদ্ধ ব। মহাবীরকৈ খবি বল। হইয়াছে, এরপ দৃষ্টান্ত ছুল ভ। 



৬৩ বর্ষ] বৈশেষিকদর্শনের অদুষ্ট এবং ধর্ ১৮৩ 

মীমাংসকেরা ত কোন প্রকীর সর্বজ্ঞই স্বীকার করেন না। ন্যাঁয়বৈশেষিক সম্প্রদাঁয়ে 
মনস্তের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত নহে। এ সম্পর্কে আচার্ধ উদয়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন__তদন্যন্মিনননা শ্বাসাং 
( কুক্থমাঞ্জলি, ২।১ )- ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কাহারও সবজ্ঞত্বে বিশ্বাস নাই । 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে সর্বজ্ঞ শব্দের বাবহার করিলেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব কিছু 

জানার প্রশ্ন উঠে না এবং মানুষের সবজ্বত্ব সর্ববাঁদিসিদ্ধও নহে। কণ।দ খধি হঈলেও 

বন্তবিশেষের বিশেষ ধর্ম তাহার অজ্ঞাত থাঁকাঁও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে । 
এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্ম ও অধর্ধকে অদুষ্টের সমব্যাপক পধায় শন্দ সলিয়! 

স্বীকার করিলে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ব্যাহত হয়। তবে ধর্ম ও অপর্স যে ইন্দিয়গোচর নহে, এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | কিন্ত মে বিষয় ব্যক্তিবিশেষের নিকট কালবিশেষে এঅদৃষগ 

থাকে, তাহ। কাঁলান্তরে তাহার নিকট, অথবা যে কোন কালে অপরের নিকট দ্দষ্টা হপ্য়ার 

বাধ! কোথায়? 

এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার নিষয় এইট খে, উল্লিখিত স্থলগুলিতে পিমকারিত” এবং 

'অধর্মকারিত” না বলিয়৷ সাধারণভাবে অনুষ্টকাঁরিত বলা হইরাছে। কোনও স্কলে পমকারিত 

বিষয় স্থাত্রে উল্লিখিত হয় নাই, 'এমন নহে । উদাহরণম্বরূপ ম্বপ ও ম্বপ্পী্িকের অন্যতম কারণ 

ধর্ম হইতে পারে, ইহা ধর্ধাচ্চ” ত্যত্রে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । অবশ্য বাখ্যাকারেরা এখানে 

চকাঁর দ্বারা অধর্মের সমূচ্চয়ও স্বীকার করিয়াছেন । আর্স ও সিদ্ধদর্শন ধর্ম হইতে উৎপন্ন 

হয়, ইহা স্যত্রত্বীকুত (দ্র আং সিদ্ধদশনং চ ধর্মেভ্যঃ | বৈ. স্থু. ৯. ২.১৩)৯। বস্থতঃ 

এখানে ধর্ম শব্দেরও বিশেষ অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । 

এই প্রনঙ্গে আমর! বৈশেষিক দর্শনের প্রথম এবহ দ্বিতীদ্ধ সুত্র উল্লেখ করিতে চাই । 

অথাতে। ধর্মং ব্যাখ্যাশ্তামঃ | ১.১,১3 যতোহ্ভ্যদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর | ১০১০ ২। 

এ স্থলে ধখব্যাখ্যা করিবেন বলিয়। মহষি প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন এবং ভাহার মতে যাহ হইতে 

অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয্নসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম। উভয় স্থলেই নিবুন্তিলক্ষণ ধর্ম' গষির 

অভিপ্রেত বলিয়া! শঙ্কর মিশ্র ব্যাখা করিয়াছেন । কিন্ধ এই অর্থ প্ীকীর করিলে বহু কাঁল- 

প্রচলিত একটি আক্ষেপশ্লোকের" সমাপাঁন ছুবহ হইয়|! পড়ে । ভগবান্ কণাদ পর্নব্যাখ্যার 

ইচ্ছক। অপ্রাসঙ্গিক ষট্পদার্থের বর্ণন তাহার পক্ষে দক্ষিণসমুদ্রধাত্রীর পঙ্ষে উত্তরদিখতা 

হিমালয়ারোহণের মত অভীষ্টবিরুদ্ধ কর্ষ। বস্ততই নিবুত্তিলক্ষণ দ্ব্যাখ্য।র উদ্দেশ্যে শা 

প্রীরন্ধ হইয়া! থাকিলে বৈশেষিকশান্্রে আলোচিত অনেক বিষয়ই সাধারণ দুষ্টিতে অর্থহীন 

৬। অদৃষ্ট শব্দের এই অর্থ পরমশদ্ধেয় অধাপক ডঃ »হরেন্ত্রনাগ দাশগুপ্ত মহাশয় ভাহার ভারতীয় দর্শনের 

ইতিহাসে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২) উল্লেখ করিয়াছিলেন। মামর উদাহরণ প্রভৃত্তির দ্বার বিষয়টি সপ? করিতে 

চেষ্টা করিয়াছি । 

৭। ধর্ম* ব্যাখ্যাতুকা মস্ত ষটপদার্থোপবর্ণনম্। 

সমুন্রং গঞ্তকাঁষন্তা ছিমবদগমত |পমমূ । 



১৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা  ৪র্থ সখ্যা 

হইয়। পড়ে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে পদার্থসমূহের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য বার তত্বজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা দেখ! 
যায়। তবে কি খষির প্রতিজ্ঞ এবং কার্যে অসামপ্রস্য স্বীকার করিতে হইবে? নিবৃত্তিলক্ষণ 

ধর্মের স্থান বৈশেষিক সুত্রে কতটুকু? আমাদের সন্দেহ হয়, খষি ধর্মশবের ছার! এখানে 

“্বভাঁব” এই অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। এই অর্থেই বৈশেষিক শাস্ত্রে বুব্যবহত 
সাধর্ম্য এবং বৈধর্য্য, এই শব্ধ ছুইটিও সঙ্গত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহার স্বভাব 

বর্ণনার জন্য খষির গ্রন্থ রচনার প্রয়াস? উত্তরে এ কথা বল! যায় যে, ধর্ম শবের পু 
পদার্থ শব্দটি উহা স্বীকাঁর করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে গ্রন্থব্যাপী পদার্থধর্মবর্ণনার 

সহিত প্রতিজ্ঞার সামপ্ুস্তও রক্ষিত হয়, পূর্বোক্ত আক্ষেপটিও নিরম্ত হয়। এ কথা অনশ্য 
স্বীকাধ যে, কোন ব্যাখ্যাগ্রস্থই এই অর্থ ্ পষ্টতঃ সমর্থন কৰে না। কিন্তু এ স্থলে আমরা আচাঁষ 

প্রশস্তপাদকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে চাই। তিনি নিজ গ্রন্থে অনেক নৃতন বিষয় 
সংযোজন কবিলেগ গ্রধান্তঃ বৈশেষিক স্যৃত্রীর্থ সংগ্রহ কৰিয়খছেন, এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ নাই। 

তিনি গ্রন্থের প্রারস্তশ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন-_-পদার্ধধর্মনংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়; ॥ বিষয়টি 

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝ! যাইবে ষে, প্রশত্তপাদ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন “সংগ্রহ? । 

সংগ্রহ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ” । উহাতে স্থত্র ও ভাঙতে সবিস্তারে বিবৃত বিষয় সংক্ষেপে 

গ্রথিত হয়। 

তাহা হইলে কণাদশুত্র এবং পদার্থধর্মসংগ্রহের প্রতিপাগ্ভ মূলতঃ অভিন্ন। একজন 

বলেন--আমি ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। অপর জন উহা আরও কিঞ্চিৎ পরিক্ষীর করিয়া বলেন-_ 

আমি পদার্থধর্ম সংগ্রহ করিব। আমর মনে করি, প্রশস্তপাদের এই উক্তির বার আমাদের 

বক্তব্য সমথিত হয়। 

এ স্থলে আপত্তি উঠিবে যে, প্রথমস্থত্রোক্ত ধর্ম শব্দকে পদার্থধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে 

একান্ত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী স্থত্রসমূহের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সুত্রে 
ধর্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । উহাকে পদার্থধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইত 
পারে? আমর!| বলিব যে, ঠবশেষিকের নিঃশ্রের়স যে ষট পদার্থের সাধর্মবৈধর্মা।নুগত 

তত্জ্ঞানাপেক্ষ, এ কথা একটি বৈশেষিকস্থত্র (১,১.৪)৯ দ্বারা সমধিত হইয়়াছে। প্রথম সুত্রে 
যে ধর্ম শব্দ উলিখিত হইয়াছে, তাহার অতি প্রেত অর্থ জিজ্ঞানার উত্তরেই দ্বিতীয় স্থত্রে বল! 

হইয়াছে, যে পদার্থধর্মের দ্বার অভ্যুর্দয় এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রথম স্থত্রোক্ত ধর্ম। 

এইরূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় স্ত্রে (তথ্ঘচনাদায়ায়স্ত প্রামাণাম্ 

৮। বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং হুত্রভান্কয়োঃ। নিবদ্ধ বঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুবুধাঃ ॥ 

ভরতের নাটাশান্ত্র, ৬৯ 

৯। ধর্মবিশেষপ্রহৃতাদৃদ্রবাগুণকর্মলামান্তবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধফ্যবৈধর্মযাভাাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সম্ 

(বৈ.নু,৯ ১.৪) তুস- জরব্যগুণকম সমান) বিশেষসমবাযানাং পদার্ধানাং সাধ) বৈধমযভব্জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ_ 

প্রশস্তপাদ-পদার্ঘধর্মনংগ্রহ। 
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১.১.৩ ) তৎশব্ধের প্রতিপাগ্চ সম্পর্কে মতভেদ আছে । কেহ বলেন, তদ্বচন অর্থে 'ঈশ্বরবচমঃ ; 

কেহ বা বলেন, তথ্ষচন অর্থে 'ধর্মবচন” গ্রাহ্। প্রথম অর্থ স্বীকার করিলে কোন বিরোধের 

আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে এ কথা শ্বচ্ছন্দেই বল! যায় যে, পদাথধর্মজ্ঞান ধখন 

নিঃশ্রেয়সের হেতু, তখন বেদের উপযোগিত। কোথায় ? এইরূপ সন্দেহ নিরাঁকরণের উদ্দেশ্তে 

এই সুত্র বল! হইয়া থাকিবে । বেদেও পদার্থের ধর্ম বণিত হইয়াছে । এই অর্থে বেদের 

নিঃ:অেয়সোপযোগিতা সিদ্ধ হয়। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন গ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধ সর্বত্র রচিকর হয় ন।। 

নান। কারণে টৈশেষিকশান্ত্রের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছিল বলিয়। অন্থমিত হয়। 

প্রাচীন সুত্র ব্যাখ্যাগ্রস্থের অভাবে পরবর্তী কালে কোন কোন স্থলে মূল অর্থ বিস্বাতিলীন 
হইয়া যাঁওয়! অসম্ভব নহে। স্বয়ং শঙ্কর মিশ্রই স্বীকার করিয়াছেন যে, তীহার সময়ে 

নির্ভরযোগ্য সুত্রবযাখ্যা গ্রন্থের অভাব ছিল১*। এরূপ অবধ্থায় গ্রন্থ।শ্তর আলোচনার দ্বার! 

অর্থ নির্ণয়ের চেষ্ট৷ পণ্ডিতজনের অনুমোদনধোগয | 

জরে সেঃ রিতার 

১০। সুত্রমাব্রাবলদ্ধেন নিরালঘ্বেগপ গচ্ছতঃ | 

থে খেলবন্মমাপ্যত্র সাহসং সিদ্ধিমেস্ততি ॥ 

বৈশেদকহুত্রোপন্ধার, প্রারস্তগ্লোক, ৩ 



কবি রামনিধি গুপ্ত 
প্রাভবতোষ দত্ত 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করে 

বাংল সাহিত্যের একটি বিস্বতপ্রায় যুগকে পরবতী পাঠকদের নিকট পুনরুজ্জীবিত 
করেছিলেন । অগশ্টীদশ শতাব্দীর এই কবিদের জীবন-কথ। ও সংগীত যদ্দি তিনি সংগ্রহ 

করে ন। বীথতেন, ভবে অনেকেই আমদের কাছে নবখমমীজে পধব্সত হতেন ॥ বস্তুত: 

ভারতচন্দ্র, রাঁমনিধি, রামপ্রসা, হরু ঠাকুর, রাম বস্থু প্রভৃতির সম্পর্কে আমরা আজ খ| 

জানি, তাপ প্রায় পনেরো আনাই ইশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত । 

ঈশ্বর সুপ্ত স্বয়ং ইংরেজি গবেষণাপদ্ধতি ও ইতিহাসনিষ্টীয় পরিপূর্ণ দীক্ষা পান নি। কি 
বিস্ময়ের বিষয় যে, আপন শক্তিতে ও দক্ষতায় তিনি যেটুকু ইতিহাস রচনা করে গেলেন, 
আমর। উন্নততর পদ্ধতি নিয়েও তাঁর থেকে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। সব সময 
তিনি বিশুদ্ধ সাল তারিখ সরবরাহ করতে পারেন নি, কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে সব সময় পৌছতে 

পারেন নি; কিন্ত যেখানেই সম্ভব, প্রমাণ অথবা প্রমাণের আভাম তিনি রেখে খেতে 

ভোলেন নি। আজ আমর সেইগুলিকে অবলখখন করেই অগ্রসর হতে পারি । রামনিধি 

গুপ্তের জীবনী আলোচনার ভূমিকান্বদ্ূপ কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট এই খণ স্বীকারের 

প্রয়োজন আছে । 

১৮৫৪ শ্রীষ্টান্বের ১৫ই জুলাই সংবাদ প্রভাকর পত্রে রাঁমনিধি গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত 
হয়। তার প্রায় পনেরে৷ বদর পুর্বে রাঁমনিধি গুণ্তের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তখন সংবাদ- 

প্রভাকরের সম্পাদক । এই সময় রামনিধির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ডের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কি না, 

নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই । ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাম প্রসাদ পেনের কালীকীর্ভন প্রকাঁখকে 

যদি ঈশ্বর গুপ্ণের প্রাচীন কবির প্রতি আগ্রহের নিদর্শন বলে ধবু। যীয়, তা৷ হলে নিধুবাবুপ 
সঙ্গে তার পরিচয় থাক! অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। নিধুবাবুর মৃত্যুর ( ১৮৩৯-এর এপ্রিল 

মাসে ) দীর্ঘকাল পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিদের জীবনবৃতান্ত প্রকাশের প্রয়াসে রামনিধির 

জীবনকাহিনী প্রকাঁশ করলেন। এই কাহিনী তিনি রামনিধির নিজের নিকট থেকেই 
শুনেছিলেন, অথবা রামনিধির পুত্র জয়গোপাল গ্রপ্তের নিকটে শুনেছিলেন বল! শক্ত। 

মনে হয়, জয়গোঁপালের নিকটেই শুনেছিলেন । কারণ, নিধুবাবুর গানের সংকলন গীতরত্বের 

দ্বিতীয় ( ১২৬৩) ও তৃতীয় €( ১২৭৫) সংঙ্করণে* জয়গোপাল তার পিতার ধষে জীবনী 

দিয়েছেন, মাঝখানে কিছু বাদ থাকলেও, সেই জীবনী ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহেরই অবিকল 

উদ্ধৃতি বললে দোষ হয় না। জয়গোপালই ঈশ্বর গুঞ্চকে তথ্য দিয়েছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তার 

ক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে গীতরতব প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ আছে। 
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থেকে জীবনী রচনা! করেছিলেন । পরে জয়গোপাল সেই রচনাকেই গীতসং গ্রহের ভূমিকায় 

ব্যবহার করেছিলেন মনে হয়। গীতরত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে স্পষ্টই লেখা আছে, “তাহার 
জীবনবৃভাস্ত তদাত্মজ শ্রীজয়গোঁপাল গুণের দ্বার সংগৃহীত এবং বিরচিত হইয়া সঙ্কলিত 

হইল।” 
স্বভাবতঃই নিধুবাবুর জীবনীতে উল্লিখিত বিবরণের ভুল ত্রুটির জন্য অনাত্মীয় ঈশ্বর গুপ্ধ 

অপেক্ষা পুত্র জয়গোপালই অধিকতর দায়ী। জয়গোপাল পিতার নিকটে তার জীবন- 

কাহিনী শুনে থাকবেন । সুতরাং এই বিবরণে ভুল নেই, এ রকম মনে হওয়! স্বাভাবিক । 

কিন্ত এতে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কতকগুলি প্রশ্ত্ের সছুত্তরও পাওয়া যায় ন__ 

সতর্কতাসহকারে পাঠ করলে পাঠকের এ রকম সংশয় দেখ! দেবে । মনে হয় নিধুবাবু ভার 
দীর্ঘ জীবনের ঘটনা ও সাল তারিখ অন্রান্তরূপে বলে যেতে পারেন নি। এই রকম সন্দেহের 

কারণগুলি একে একে বলব। ঈশ্বর গ্রপ্ত লিখেছেন, “তিনি এত যে প্রাচীন হুইয়া ছিলেন, 

তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । এবং বুদ্ধির ভ্রমও হয় নাই।” 
এই উক্তি থেকে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত নিধুবাবুর স্বতিভ্রংশ হয় নাই। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের 

সাল-তারিথ সবই ষে নিধুবাবু ষথাষথ মনে রাখতে পেরেছিলেন, ত। সম্ভব মনে হয় ন|। 
বিশেষতঃ নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বংসর আগে সংকলিত গীতরত্ব গ্রশ্থের কতকগুলি গান সম্বন্ধে 

কিছু সংশয়ের অবকাঁশ আছে। বৈষ্ণতৰচরণ বদাঁক 'গীতাবলী বা নিধুবাঁবুর যাবতীয় গীত- 
সংগ্রহে'র ভূমিকায় অনেক গানই নিধুবাঁবুর রচিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।* 

নিধুবাবুর নিজের সংকলনেই যখন স্থতিভ্রংশজনিত অনিশ্চয়তা রয়েছে, তখন তার জীবন- 
কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত থাক৷ নেহাঁৎ অপ্রত্যাশিত হবে ন1। 

ঈখর গুপ্ত ও জয়গোপাল গুণের প্রকাশিত বামনিধির জীবনীর পর বরদী প্রসাদ দেব 

আর একটি জীবনী লিখেছিলেন ।” তাতে ঈশ্বর গুপ্ত প্রধানত: অনুস্থত হলেও ছু একটি 
নতুন সংবাদ আছে। তিনি জানিয়েছেন, রাঁমনিধি যখন ছাঁপর। যাঁন, তখন তার বয়স ৩৫ 

বদর এবং ছাঁপবায় নিধুবাঁবুর অবস্থিতিকাঁল ১৮ বৎসর । এই ছুটি নতুন সংবাদ মিলিয়ে 
ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত রামনিধির জীবনের ঘটনা। এই রকম £₹ 

জন্ম ১১৪৮ ১৭৪১গ্রী 

ঠাঁপ্তা। থেকে প্রত্যাবতন ১১৫৪ ১৭৪৭ 

স্থখচরে বিবাহ ১১৬৮ ১৭৬১ 

প্রথম সন্তান ১১৭৫ ১৭৬৮ 

ছাপরা যাত্রা ১১৮৩ ১৭৭৬ 

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ১২০১ ১৭৯৪ 

* গীতাবলী (২য় সং ১৩০৩) পৃ ২৫-২৭। 
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দ্বিতীয় বিবাহ ১১৯৭ ১৭৯৩ 

তৃতীয় বিবাহ ১২০১ ১৭৯৪ 

ংশোধিত আখড়। স্থাপন ১২১১ টি 
মৃত্যু ১২৪৫ ১৮৩৯ 

এই বিবরণের একটি বড় অসঙ্গতি দ্বিতীয় বিবাহের ব্সর।* কলকাতায় ফেরার পূর্বে 

এই তারিখ পড়ে। স্থতরাঁং দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরো পরে হয়েছিল, ন| হয় আগেই 

রামনিধি ফিরেছিলেন এবং বরদা প্রসাদ-কথিত ছাপরায় স্থিতিকাল আঠারে। বংসর নয়। 

আবার এর কোনোটাই সত্য না হতে পারে; আগাঁগোড়াই হিসাবে তল থাকাঁও বিচিত্র 

নয়। 

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগা, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে “নিধুবাবুর দ্বিতীয় 

বিবাহ__-কলিকাতার জোড়াসীকোয় ১১৭৮ সাঁলে--৩০ বতনর বয়সে ।ণ “বাঙ্গালীর গানেও 

তারিখ ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্ঘ 1% বৈষ্বচরণ বসাকের মতেও রামনিধির দ্বিতীয় 

বিবাহ হয় ১১৭৮ সালে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই তারিখটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের 

অবকাশ আছে। অনেকেই ঈশ্বর গুপ্ত অথব। জয়গোপাল গুপ্তের তারিখ গ্রহণ করেন নি। 

মনে রাখা! দন্ুকাঁর, জয়গোপাল নিধুবাবুর তৃতীয় বিবাহের সম্তান। দ্বিতীয় পত্বীর মৃত্যুর 

পর নিধুবাবু ১২০১ সালে তৃতীয় বার বিবাহ করেন। 

আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় বিবাহ পর্ষস্ত জীবনের সব ঘটন] নিধুবাবু বলে যান নি, কিংব! 
এই তারিখটির সম্বন্ধে তীর স্তিভ্রংশ ঘটেছিল । 

বরদাপ্রসাদ লিখেছেন, ছাপর৷ যাত্রার সময় নিধুবাঁবুর বয়স পয়ত্রিশ বৎসর, অর্থাৎ ১৭৭৬ 

্রীষ্টাব্ৰ। ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত জীবনীতে এই সময়ের একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে-__-'অনম্তর 
যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাঁজদিগের স্থির প্রতুত্ব হয় এবং যখন সাহেবরা এই রাজ্যের ভিন্ন 

ভিন্ন অংশের রাঁজ! ও ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাৰু নিজ 
পলীস্থ ৬দেওয়ান রামতন্নু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণ ছাপরায় কর্ম করিতে গমন 

করিলেন ।$ ইতিহাঁনপাঠক জানেন, পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক দিন পর্যস্ত ইংরেজরা 
এ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নি। এমন কি, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাবে দেওয়ানী 

লাভ করবার পরেও জমিদারদের সঙ্গে বন্দৌবস্তে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসে নি। 

* শ্রীযুক্ত সুশীলকুমীর দে সর্বপ্রথম এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। ড্রষ্টব্য, সাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিক, ১৩২৪, 

'যামনিধি গুপ্ত' প্রধন্ধ। "নাম: নিবন্ধে (১৩৬) পুনমু দ্রিত ( পৃ. ১১৩, পাঁদটাক। )। 

1 বঙ্গভাবার লেখক, পৃ. ৩২*। 

£ বাঙ্গালীর গান, পৃ. ৬৬। জয়গোপাল তারিখ দিয়েছেন ১১৯৮। 

১ অবাধ প্রতীকের ১ আব, ১২৬১, প্. ৫. 



৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৮৯ 

49170096109 ৪0105918102 ০ 60০ 110801 01001)176, 6100 1:7008 ০01 (১1: 

0186108 ০% 90:89 19002009 (179 77:01)9165 01 85010 78819906158 0811), ৪০ 

10105 ৪ 95 61091 ০10 [0০9৮ 01007 081) 10011776810 19880531018 ; 810 5০ 10110 

8801) 0:901001: 06910)90. 10111)9011) ৪110. 17) 180$ ৮1৪ 8 106] ৯০৮৪:০1%20, [19৪ 

0101 01)0 171081181) 0786 11101% (30701970578 20880100101 0010) 10079069) ৪ 

1770 6096 8097 0180 202 60910 6010) 09010) 6176:10501508 01 9 1710]) 800 

0০6০106 12117890007 ০ 6709 £০901164 06 %/1)101) 01099 11107156 01১0101 

(1791778991588 1006 00015 61১9 03011906078 1116 [1:0101106015-% 

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংল! দেশে মহম্মদ রেজা খান এবং 

বিহারে সীতাব রায় ইংরেজদের অধীনে নাক্সেব দেওয়াঁনরূপে শাপনকাধ করতেন এবং 

রাঁজন্ব আদায় করতেন। কিন্ধ এই বাবস্থা সন্তোষজনক ছিল শা। এদের উতপীড়নের 

দুঃসহ স্বৃতি অনেক দিন পযন্ত দেশে জাগরূক ছিল। অতঃপর ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের পর 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোল । ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ দেওয়ান দেশীয় রাজস্ব 

কর্মচারীদের কাঁজের তারক করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। তাদের 

রিপোর্টে দেশের দারুণ অবস্থা প্রকট হোঁল। 

স্থতরাঁং ১৭৬৫-র পর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হোল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে । এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি কর। হোল । পরিদর্শকদের নাম হোল কাঁলেক্টর। তার দেশীয় কর্মচারীদের 
সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ করতেন । 
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কিন্ত এ রকম নীলামের ব্যবস্থা করেও তেমন স্থুফল পাওয়া গেল না। নীলামের 

দরের অন্ুব্ূপ রাঁজস্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাদের রাজস্ব থেকে উঠল না। ১৭৭৭-এর 

পর বাৎসরিক বন্দোবস্ত কর। হোল। ১৭৮১ গ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ স্থাপিত 

হলে জেলায় জেলায় রাঁজস্ব আদায় প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজ কালেক্টীরের হাতে এসে 

যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হোল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
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দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে যে বন্দোবস্তের উল্লেখ ঈশ্বর গুধ করেছেন, সেটা স্পষ্টতই 

১৭৭২-১৭৭৭-এর। চিরণ ছাঁপরায় মণ্টগোমারী তখন কালেক্টার এবং দেওয়ান রাঁমতন্ন 

পালিত। কালেক্টার এবং দেওয়ানের নিয়োগ যে এই ব্যবস্থাতেই হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত 
বিবরণই তাঁর প্রমাণ । রামনিধির জীবনীর ঘটনাঁপপ্ীর তারিখ এই সময়েই পড়ে। 

রাঁমনিধির জীবনের ঘটনাগুলি মোটামুটি সবই মিলে গেলেও ছ্িতীয় বিবাহের সময়টি 

সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধাস্ত কর। গেল না । আমাদের অন্গমান, ১৭৬১-তে নিধুবাবুর প্রথম 
বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সম্ভাঁনের জন্ম পর্যস্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাঁত বৎসরে এমন 

কতকগুলি ঘটনা! ঘটেছিল, যা] তিনি পরবর্তীদের কাছে কখনোই প্রকাশ করেন নি। 
অঙ্থমাঁন করি, নিধুবাবু এই সময়ে ছাপরায় ছিলেন এবং ১৭৬৮-র পূর্বেই কলকাতায় ফিরে 
এসেছিলেন । প্রথম বার ছাঁপর] থেকে ফেরার পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে এবং বঙ্গভাষাঁর লেখকের 

ংবাদ সত্য হলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। কিন্তু সেস্ত্রীও বিগত হলে 

জমিদারী বন্দোবস্তের সময় ( ১৭৭২-১৭৭৭) তিনি আবার ছাঁপরায় যান। ১৭৯৪ গ্রীষ্টাবে 

ফিরে এসে তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন। 

প্রথম বার ছাঁপরা যাত্রা ও সেখানে তাঁর কার্কলাপের কথা রামনিধি তাঁর জীবনকাহিনী 

থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রথম বারের ছাপর! যাত্রার ইতিহাস 

তিনি রেখে না গেলেও এই ইতিহাস সম্ভবতঃ একেবারেই হারিয়ে যায় নি। ঈশ্বর গুধ 

নিধুবাবুর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনাটি একটু অদ্ভূত এবং অর্থপূর্ণ । 
ছাঁপরার নায়েব জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের নির্দেশে বিরক্ত হয়ে 
রামনিধি সেখানকার কাঁজ ছেড়ে দেন। কিন্ত তার প্রাপ্য দশ হাঁজার টাক। জগন্মোহন 

মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে নিয়ে নেন। ঈশ্বর গুপ্ঠের বিবরণ এই রকম-_ 

“এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাঁদিগের প্রতি এতদ্রপ 

আদেশ করিলেন যে “তোমরা চাকৃরি করিতে আসিয়!ছ, অতএব উপার্জনের পথ দৃষ্টি কর, 
এ সময় যে জমীদার তোমাদিগ্যে যাহ! দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাঁটাতে প্রেরণ কর। 

ইহাতে যদ্দি তোমাদিগের উপর কোনরূপ আপদবিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহ হইতে 

রক্ষা করিব। ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জন কর” ইত্যাদি” এবভৃত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া 
রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তংকর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেওয়াঁনজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 

হইয়! কহিলেন “বাবুজী আপনি ঘি নিতান্তই কর্ম না৷ করেন, তবে প্রীপ্য ১০,০০০ দশ 
সহত্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন, বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কাঁধ 

করিলেন ।”* 

আমাদের প্রশ্ন এই যে, নিধুবাবু যদ্দি অসৎ উপার্জনকে ঘ্বণা করেন, তবে এ টাকা 

কিসের. সে কালের দিনে একজন সামান্য কেরানীর পক্ষে জীবিক! নির্বাহের পরেও এই 

সঞ্চয় কি করে সম্ভব? বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন, 

* সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ, ১২৬১, পৃ. ৬। 
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অনুমান হয়, এট। নিধুবাবুর পূর্বাজিত অর্থ । প্রথম বার তিমি যখন ছাঁপরায় এসেছিলেন, 
তখনই সম্ভবতঃ এই অর্থ লাভ করে থাকবেন । এটা! শুধুই অনুমান হলেও এর সপক্ষে কারণ 
আছে। |] 

এবার আমরা আমাদের অনুমানের কাঁরণ নিবেদন করব । 

এই যুগের অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪-র মধ্যে বাংল! দেশের ইতিহাস মীর কাঁশিমের সঙ্গে 
ইংরেজের সংঘর্ষের বিবরণে পূর্থ। এই মনোমালিন্ত চরমে উঠল পাটনার হত্যাকাণ্ডে। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে পাটনাঁর কুঠিয়াল এলিল সাহেব কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা 
না রেখেই হঠাৎ পাটন! শহর অধিকার করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটন। ১' ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । 

এলিসের এই হঠকারিত৷ ইংরেজরাঁও সমর্থন করে নি। ভ্যান্সিটাট লিখেছেন, 

[118 [09610018801 61019 015:8607 7160 600 00190 00027610708 01 619 আছ 

7:5 80001810615 2000) £ 106 16 10679 90010০9 60 019891:5৪, 6109, 61১09 ০016 

৮188 ৪0110071900 800 69191 /161)006 1991965008 105 ০002 6:001)8১ 11) 60091112156 

০1 60০ 2461 0০109 3 200 100 6081 0180109115 10610951000 9:66১:0108, 

/1)1180 6179 ৮৮7৪ 018751500, 2৮00 10691860015 010 [91001)097) 1৪ 1:96010910 

০ 9 17890010] 01 6109 2২9109৮৮3 1000101১ 609 0026 ৫25 56 00901) 71601 10101) 

10998 6109 69161917610 0£ 609. 09০6০1৮১ সা101) 6109 500১66090 1010061708 01 6109 

81100 72610009053 6109 7157 200. /879 811 099670500 0: 6181) [011801091৭৯ 

এলিস তাঁর" অনুচরদের নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করলেন ২৯-এ জুন । গোলাম হোসেন এই 

ঘটনার বর্ণনা! এই ভাবে দিয়েছেন__ 
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এই ঘটন। ঘটেছিল ছাপরার অন্তর্গত মান্সি নামক স্থানে । বর্ণনায় রামনিধি সারণ 

জেলার ফৌজদাঁর এবং অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বলে অভিহিত হয়েছেন। সত্য সত্যই তিনি তখন 

ফোৌজদাঁর ছিলেন কি না সন্দেহ । অতথখানি পদমধাদা থাকলে তাঁর উল্লেখ অন্যান্য বিবরণ- 

গ্রন্থে পাওয়া যেত। কিন্তু সমরুর নাষ থাকলেও রামনিধির নাম কোথাও নেই। 
[070198149 00156006 09182966991938120১ (9100060৮ 171, 098. মুতাখরীনকেই অন্মরণ 

করেছে । কিন্ত 73০900-এর 17719607501 6000 13159 8190 70875530160 78391281 

1১0 (1850) 7,364 7 0০1০ ভা ))।100০-এর [391068] 7615 [00৮৮ (081৭) 

50]1],, 7), 198 ) 081908০)1-এর [7809 ০01 [9010 (০015৪. ০, 1.১ 9. 87. যেখানেই 

ঘটনার উল্লেখ আছে, কোথাও রামনিধির নাঁম নেই । স্থতরাং রামনিধি মুষ্টিমেয় সৈম্যদের 

নেতৃত্ব করে থাকতে পারেন, কিন্ত ফৌজদার তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না ঘনশেহ। এই 
রামনিধি যি রামনিধি গ€ুই হন, তবে তখন তীর বয়স বাইশ বত্সর । এই বয়সে সাধারণ 

সৈনিক হওয়াই সম্ভব । বোধ হয় এই জন্তই তার নাম আর কারে মনে থাকে নি। সম্ভবত" 

সেই সময় ইংরেজদের কুঠীতেই তিনি কাঁজ করতেন ; তথাপি তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন বলেই তাঁকে বল] হয়েছে %) 07202155615] 739108%17 10 ০৮৪০ 10)0101 

৮০ 0109 17010011910. 

এমন হওয়া বিচিত্র নয়, এই নব ঘটনায় তিনি 'প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন । কিন্ত এর 

পরেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ চরমে ওঠে এবং বাংলায় নবাবী রাঁজন্ব সম্পূর্ণ 

বিলীন হয়ে যায়। আমাদের অনুমান, ইংরেজ বিজয়ী হলে রাঁমনিধি সঞ্চিত অর্থ ফেলে 

কিংব। গচ্ছিত রেখে বাংল দেশে ফিরে আমেন। দশ এগারো! ধর কলকাতায় কাটাবার 

কলে রামনিধির ক্রিয়াকলাপের স্মৃতি মিলিয়ে গেলে, আবার তিনি ছাঁপর। ফিরে যান সম্ভবতঃ 

১৭৭৬ শ্রীষ্টাকে। ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে । ইংরেজ দেওয়ানী 

নিয়েছে, কিন্ত শাসন-ব্যবস্থার স্থিতি হয়নি। রেজা খা সীতাঁব রায়ের নায়েবির ফলে 

ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে দেশে বিপুল আলোড়ন হয়ে গেল। তাঁর পর যখন মোটামুটি শাস্তি এল, 

পাঁচসাল! বদ্দোবস্ত হোল, সেই সময় রাঁমনিধি আবার ফিরলেন পূর্বপরিচিত স্থানে। 

তাঁর পরের ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত দিয়েছেন । 

খুব সম্ভব ১৭৬৪-তে রামনিধি কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি 
পুজ লাভ হয়। এই তারিখ ঈশ্বর গুধ্েরই দেওয়া। পু্রটি বেশি দিন জীবিত ছিল ন1। 
পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তীর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। এই শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তিনি 

এই গানটি রচনা করেন-_ 

981-0] 11069010901) ৬০1, 2 (1909) 9, 474, 
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“মনোপুর হোতে আমার হাঁরাঁয়েছে মন 

কাহারে কহিব, কাঁর দোঁধ দিব, নিলে কোন জন। 
রামনিধি ১৭৭১ ত্রীষ্টাবে দ্বিতীয় বার ধিবাহ করেন। হরিমোহ্ন স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 

তখন তার বয়স ত্রিশ বৎসর । মনে হয় হরিমোহন নিজে এই বিষয়ে স্থনিশ্চিত ছিলেন । 
সেই জন্য সাল উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে রামনিধির বয়সেরও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় 
পত্বীও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, “১১৯৭ সালে যোঁড়াসাকে' 

পল্লীতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন, সে সংলাবে। অতি শীপ্রই গত হইল, ইহাতে পুন: পুনঃ 
বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন, টব নির্ধন্ধ খণ্ডন হইবার 
নহে। নান! প্রকার অন্ুরোধবশতঃ ১২০১ কিনব ২ হাঁয়নে 'বরিজহাঁটি চণ্ডীতলা, গ্রামের 

হুবিনারাঁয়ণ সেন মহাশয়ের কন্ঠাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্ধাহ করিলেন ।” 

আসলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাহের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। খিতীয় বার 
পত্বীবিয়োগের পরে রামনিধি আবার দেশ ছেড়ে ছাঁপর1 চলে যাঁন। সম্ভবতঃ এই সময়ে 

স্বাভাবিক ভাবেই বৈরাগ্যভাবের উদয় হয় এরং তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর পপ্ত 

লিখেছেন, ছাঁপরায় গিয়ে “কিছু দিন পরেই নিধুবাবু ছাঁপর। জিপার মধ্যস্থিত রতনপুর! 

নামক গ্রামে গিয়া ভখনরাম স্বামীজীউর শিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।” অতঃপর রামনিধি 

সাধুজীবন যাঁপন করেন; উৎকোচ গ্রহণ করবেন ন| বলেই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করে 

শুধু জীবিকানির্বাহের জন্য পূর্বাঞ্সিত গচ্ছিত দশ-হাজার টাক] নিয়ে শেষ বারের মতো৷ 
কলকাতায় ফিরে আনেন । ছাঁপরাঁয় তিনি যবন গাঁয়কের কাঁছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। 

কলকাতীয় বাকী জীবন তিনি শুধু সঙ্গীত চর্চা করেই কাঁটিয়েছিলেন। লও সাহেব 

লিখেছেন, 
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রামনিধি তার প্রথম জীবনের কথ। অপ্রকাশিত রেখেছিলেন শ্বাভীবিক কারণেই । 

ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শামন প্রতিষ্ঠিত হলে সে-সব কথ| তিনি 

আর প্রকাশ করতে চান নি। এই জন্যই রামনিধি গুপ্তের প্রথম জীবনের ইতিহাস আজ 

আর কারও জাঁন। নেই। 
মৃতাখরীনে উল্লিখিত রামনিধি আমাদের নিপুবাবু কি না, সে সন্বদ্ধে আরে। প্রমাণের 

প্রয়োজন আছে কিন্ত অবস্থাগত প্রমাণে আমাদের অন্নমানও অযৌক্তিক হবে না। 

সে কাঁলের দিনে বাঙ্গালীর বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে ছুঃমাহপিকতাপূর্ণ উগ্ধমে ঝ পিছে 
পড়া অসাধারণ। এ কারণে একীধিক রাঁমনিধির কল্পনা কণ্টকর। ঈশ্বর পু শিপুবাবুর 

যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা-ও ম্মরণীয়। তিনি ছিলেন গরপ্পবাক্ দৃঢ় ব্যক্তিতবসম্প্ন 

* [10085 10880110115 08%810899, 1১00018 ৪0088. 
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পুরুষ। নিজের কথ! তিনি কমই বলতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, “ইনি অতিশয় রসিক 
হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন ।” 

সবশেষে নিধুবাবুর বিখ্যাত গান-নানান দেশের নানা ভাষা বিনা স্বদেশী ভাঁষ। 

পৃরে কি আশ।_ তীর এ পর্যন্ত অজ্ঞাত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে। 

দেশপ্রেমের প্রণোদনায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবসৈন্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন _- 

এতখানি বল। অবশ্য নিরাপদ নয়। কিন্তু বিদেশীর প্রতি বিরাগ এবং স্ব্দেশীর প্রতি 

অন্ুরাগের মূল যে রামনিধি গুপ্তের জীবনের এক বিস্থৃতপ্রায় অতীতে নিহিত ছিল, এ রকম 
অন্থমান কি একেবারেই অন্যায় হবে? 



বেধুন সোসাইটি__৪ 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 

বেখুন মোসাইটির প্রথম পর্ব বা যুগের কথা আমরা এতক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। 
ইহার দ্বিতীয় পর্ধর সুচনা ঘর্থাৎ নব-বূপাঁয়ণের বিষয়ও পূর্বব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে । 
এই সময় যে নৃতন কর্মন্চী লইয়। সোসাইটি-কর্তৃপক্ষ কাধ্য আরম্ভ করিলেন তাহা 
তাবীকালের আঁলোচনা-গবেষণার পথিকৃৎ হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 
মোসাইটির প্রথম পর্বের জীবনবৃত্ত আলোচনায় আমি মুখাত: সে যুগের পত্র-পত্রিকাঁর 
আশ্রয় লইয়াছি। এক হিসাবে দ্বিতীয় পর্বের আলোচন। পূর্বাপেক্ষ। সহজতর, কারণ 
এ সময়কার কাধ্যবিবরণ এবং সোসাইটিতে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ মুদ্রিত পুস্তকাঁকারে 
আমর। পাইতেছি। প্রথম পর্বে সোসাইটির প্রবন্ধ-পুস্তক মাত্র চারি খণ্ড বাহির হয়; 
এগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বিতীয় পর্বের মুদ্রিত কাধ্যবিবরণ ও প্রবন্ধ «শতক 
হস্তগত হওয়ায় তথ্যসংগ্রহে পূর্তের মত বেগ পাইতে হইবে ন। ৷ 

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন । এখনও হয়ত কাহারও কাহারও মনে 
এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, এরূপ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠীনের ইতিহাঁস বা জীবনবৃত্ত আলোচনার 

সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে ভাঃ মৌএটের কথ আমরা আবার স্মরণ করিতে পারি। 
স্ুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মাত্র আধখান। লব্ধ হয়, এইরূপ সভা-সমিতি দ্বার| আমাদের 

শিক্ষা পূর্ণতা লাঁভ করে। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহানে এইসব সভা-সমিতির গুরুত্ব 
এবং কার্যকারিতা যে কত, তাহা হয়ত অনেকে এখনও অনুধাবন করিতে পারেন নাই। 
এগুলির পূর্বাপর কার্যক্রম আলোচন। করিলেই তাহ! সম্যক হৃদয়ঙ্গম হওয়া সন্ভব। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের ফলে ষে সঙ্ঘ-মনোভাবের উদয় হয় 

তাহারই বিকাঁশ আমরা দেখিতে পাই এ সকল সাংস্কৃতিক সতা-সমিতির ভিতরে। 

ইহাদের মধ্যে দেশজ্ঞান এবং লোকজ্ঞান লাভের স্থযোগ পাইল শিক্ষিত-সাধারণ। 

শিক্ষা-ব্যাঁপারে 41818296707. 0139০:৮ তেমন ফলপ্রদ হয় নাই বটে, কিন্ত সংস্কৃতিমূলক 
সভা-সমিতিতে যে সকল আলোচনা-গবেষণা চলে তাঁহ। সমগ্র জাঁতির পক্ষে সবিশেষ 

কল্যাণকর হুইয়াঁছিল নিঃসন্দেহ। ইহা! হইতে বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজন সুর হয়। 

কলিকাতার কল! মহাবিগ্ভালয়ের বীজ উপ্ত হয় বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে ; 
ইহা আমর] ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি । সমার্জ-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ষষ্ঠ দশকের শেবে 
কলিকাতায় “7367129] 3০991] 30161)09 4১8৪0012010, ব৷ বঙ্গীয় সমাঁজ-বিজ্ঞান সভা! 

প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁহারও স্থচন। হইতে দেখি বেখুন সোসাইটিতে । আবার সপ্তম দশকের 

প্রথম দ্িকৃকার ভারত-সংস্কার সভায় ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে কর্মস্থচী গ্রহণ করেন 

তাহার কোন কোনটি বেখুন সোসাইটির কর্মপরিকল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। 
৬ 
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ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে পরবর্তী কালে কতই না৷ আঁলোচনা- 

গবেষণ! চলে। ইহাঁরও স্চন। বেখুন সোসাইটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। সম্প্রতি বাংলার 

নবজাগরণ ব| রেনেসাম সম্বন্ধে আলোচনার্দি নৃতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই 
যুগাস্তকারী ব্যাপারটিও সম্ভব করিতে সে-যুগের এ সকল সাংস্কৃতিক লভা-সমিতি অত্যন্ত 
কাধ্যকরী হুইয়াছিল। 

৬ 

নৃতন ব্যবস্থায় সোমাইটির অধিবেশন বসরে ছয় মাঁস হইবার কথা থাকে-_নবেশ্বর 
হইতে এপ্রিল মাঁস পর্যযস্ত। সভাপতি_-ডক্টর আলেকজাগ্াঁর ডাফ; সম্পাদক-_ অধ্যাপক 

রামচন্দ্র মিত্র। সোঁসাঁইটির প্রথম অধিবেশন হইল ১৮৫৯, ১০ই নবেম্বর ডক্টর ভাফের 

সভাপতিত্বে। প্রতিটি অধিবেশনেই কতকগুলি নিয়মমাফিক কাঁধ্য নিষ্পন্ন হইত, 
যেমন--প্রাপ্তি পুস্তকের নামোলেখ এবং পুস্তক-দাতাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন, নৃতন সদস্যের 

নাম ঘোঁষণা, কার্যবিবরণ পাঠ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সর্বশেষে পূর্বনিপ্দি্ট 

ব্যক্তিকর্তৃক প্রবন্ধ পাঠ ও তাঁহার উপর উপস্থিত সদশ্তদের আলোচনা । নূতন বৎসরের, 
বা আরও পরিষফ্ার করিয়া বলিতে গেলে, বেখুনসোসাইটির নব-রূপায়ণের এই 
প্রথম সভায় ড. আলেকজাগাঁর ডাঁফ সভাপতির আসন হইতে একটি স্থচিস্তিত তাঁষণ 

প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষ। বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াস তিনি 

আবেগভরে বর্ণনা করিলেন। বেখুন সোসাইটির মত জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার একটি 

প্রতিষ্ঠান ছার সমাজের যে কত উপকাঁর হইতে পারে সে বিষয়ের উল্লেখেও তিনি 

বিরত হুন নাই। ইহার পর এঁ সেসনের ( ১৮৫৯-৬০ ) মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিতব্য 
প্রবন্ধগুলির লেখকের নামসহ এইরূপ উল্লেখ করিলেন £ 

15 130 101510£860109 200 41010%0 205061101006-80018 1071860 73089 (10999101092) 1869) 

2020 6106 19710911199 ০01 17186011981 751091209, ৪20 609 19877718,09106 1201901682)096 ০0£ 61৪ 

৪6৪৫ 01 17186015 (0 609 7300,0%890 186158৪ ০01 110019- 9, 13. 0০০11 (09009: 1860) 

9, 5182 18550 295760105 10151101890587198 800 1019 008780697-810198990010 11586 (09755855160) 
4, 17510081011 0019 500. 58700519 79099৪61০0----27891900 17119 (2181010 '60) 

৮৮02 689 2189 800 0:081:988 01 5266, 16 9090919%] 79191567009 60 011906518৪8 দা9]] ৪৪ 

9৪6০ £19101699606--0, 7, 4০ 70511 (80011160) 

এ ষাঁব সৌসাইটির কাঁধ্য প্রধানতঃ প্রবন্ধ-পীঠ, বন্তৃতী-দ্বীন এবং ইহার উপর 
আলোচন।-বিতর্কের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। নৃতন ব্যবস্থায় এ বিষয়টি আগের মতই বজায় 
রাখা হইল, উপরস্ত সোসাইটি আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
উদ্ধত হুইলেন। সভাপতি ডাঁফ সোসাইটির মুখপাত্রম্বরূপ প্রথম মাসিক অধিবেশনেই 
সদস্যদের বিবেচনার্থ একটি নূতন পরিকল্পন! বা কর্মস্থচী উপস্থিত করিলেন। এই 
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পরিকল্পনা-অন্থযায়ী সোসাইটির সাংস্কৃতিক কর্মকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করিয়। এক- 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহার পরিচালনা-ভার প্রদানের প্রস্তাব হইল। এই ছয়টি 
ভাগ ব! “সেকৃম্তনে'র প্রথমটি হইল-_-9917681%] [1 50%61010% বা সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক। 

ইহার পরিচাঁলনাভার প্রদত্ত হয় শিক্ষাবিদ হেন্রি উড্বোর উপর। উড! পরে ডিরেক্টর 
অফ. পাবলিক ইন্ষ্রীকশন বা শিক্ষ। অধিকর্তা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগ-__«1160751৪ 

200 ৮17110300১5” বা সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক । এই বিভাগের কর্ত। ব। পরিচালক সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ঈ. বি. কাওয়েল। 

তৃতীয় বিভাগের নামকরণ হইল-_“3019009 1৮0 4৮৮৮ বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিষয়ক। 

ইহার ভার দিবার কথ। হয় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজেব অধ্যাপক এবং কলিকাঁত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রেজিষ্টার হেনরি স্কট স্মিথের উপর । চতুর্থ বিভাঁগ-_"1197108] &76 ১37501651 

[7010059206716৮- অর্থাৎ চিকিৎ্স| এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক । ইহার ভারার্পণের কথা 
হইল সোসাইটির বিশেষ উৎসাহী সদস্য ডাঃ নম্বান চেভাসের উপর। পঞ্চম বিভাগ 

“90০91010%” ব। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে । সমাঁজতত্বকে একটি বিজ্ঞানের মধ্যাদ। পাশ্চাত্যে 

দেওয়া হয় ইহার মাত্র অল্পদিন পূর্ববে ১ অথচ এই বিষয়টি আলোচনা সমাজের পক্ষে 

কতখানি হিতকর তাহা স্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা গিয়াছে। পাত্রী জেমস লঙ দীর্ঘকাল 
এদরেশীয়দের মধ্যে সমীজ-হিতকর কর্মে লিপ্ত রহিয়াঁছেন, কাজেই এ বিভাগের পরিচালনা- 
ভার তাহার উপর দ্িবারই কথা হইল। ষষ্ঠ বিভাগ হইল-_স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ক। 

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্তান্যি বিষয়ে উন্নতিসাঁধনের প্রয়াম সম্পর্কে অন্ুসন্ধীনাদি এই বিভাগের 

কাধ্য এবং ইহার ভার দিবার কথা হইল রমাপ্রসাদ্দ রায়কে । রমাপ্রমাদ রায় রাজা 

রামমোহন রায় কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি বিখ্যাত ব্যবহারাঁজীব এবং বিবিধ সমাজহিতে অগ্রণী 

ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট নৃতন করিয়। গঠিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে রমাপ্রসাদ 
রায়কেই প্রথম ভারতীয় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি বিচারাঁসনে 

বসিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

এই নূতন পরিকল্পনা বা কন্মস্চী সভায় উপস্থাপিত হইলে সদন্যদের মধ্যে ইহ! লইয়া 

বিশেষ আলোচনা চলিল। ইহার হ্ুদুরপ্রসারী উপকারিত। প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার 
করিলেন। তবে এ সম্বন্ধে আরে বিচাঁর-আলোচনা প্রয়োজন, এ কাঁরণে পরবৰ্তাঁ মাসিক 

অধিবেশন পধ্যস্ত ইহ। স্থগিত রাখা হয়। এই অধিবেশন যথারীতি অন্ষ্ঠিত হইল ৮ই 

ডিসেম্বর ১৮:৯। পরিকল্পনাঁটি হুবহু গৃহীত হইল । বিভিন্ন বিভাগে কর্মতৎ্পরতাও দেখ! দিল 

শীঘ্রই । এই সেসনে (১৮৫৯-৬০ ) বেখুন সোসাইটির অন্তত ক্ত যেসব সদস্য, তাহাদের মধ্যে 
ভারাগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম এক বিশেষ কারণে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ছিলেন 

চব্বিশ পরগণ! জেলার বাঁরাঁসতের অধিবাসী, স্থবিখ্যাত ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা । 

তিনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটের পদ প্রা্থ হন। ডিনি বেখুন সোপাইটির পরবর্তী এক 

অধিবেশনে সর্বপ্রথম এই মর্মে উক্তি করেন যে, ইংরেজ আপোষে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিলে 
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কি ইংরেজ কি ভারতবানী কাহারে! মল হইবে না। প্রায় শতবর্ষ পরে তাহার এই কথাই 

কি যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই? এই বৎসরে “হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর সম্পাদক প্রজাবন্ধু, 
স্থবিজ্ঞ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সোসাইটির সদশ্ত হইলেন। সোসাইটির তিনজন পে্রন বা 
পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের কথা পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। তাহাদের মধ্যে রাজা! কালীকুষণ এবং 
কলিকাতার লর্ড বিশপ সোসাইটির কার্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন । 

সৌসাই'টির সেক্রেটারী বামচন্দ্র মিত্র ১৮৬০, মার্চ মাসে হঠীৎ অসুস্থ হইয়। পড়িলেন। 

দ্বিতীয় বসর হইতে তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সোসাইটির অবৈতনিক 

সম্পাদকের কাধ্য করেন। তিনি ছিলেন পূর্বেকার হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত 
শিক্ষাব্রতী। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হইলে তিনি এখানে প্রথম বাংলা 

সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে হঠাৎ অন্থস্থ হইয়। পড়িলে 
তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেও অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি লইতে বাধ্য হন। ডক্টর ডাফ সভ;- 
পতিরূপে সদশ্য্দিগকে সম্পাদকের অন্ুস্থতার কথ! বিজ্ঞাপিত করেন । সঙ্গে সঙ্গে সোপাইটির 

পরিচালন, বিশেষতঃ ইহার নবব্ধপায়ণে তাহার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিতে তুলেন নাই। 

এই অধিবেশনে রামচন্দ্র মিত্রের স্থলে কৈলাসচন্দ্র বস্থ অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও 

স্থবিদ্বান্ শিক্ষাব্রতী এবং সোপাইটির সঙ্গে বন্থবর্ষ যাবৎ ঘনিষ্ঠ রূপে যুক্ত ছিলেন। সভাপতি 
ডাফও তীহাঁর বিবিধ কন্মের মধ্যে সোসাইটির কাধো বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। তিনি 

সোসাইটির বৈষয়িক কাধ্য পরিচালনায়, মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন বিভাগের 

কার্যয-স্থচীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় তৎপর হুইলেন। প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারস্তে ও 

শেষে তিনি যে-নব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন তাঁহা। খুবই সারগর্ভ ও চিস্তাপূর্ণ হইত। 
মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধ নিচয়ের একটি তাঁলিক1 ইতিপূর্ব্বেই 

প্রদত্ত হইয়াছে । প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও হিতকাঁরক ছিল। নবীনকষ্চ বন্থ 

লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার বনজঙ্গলে নিরভীকভাবে বিচরণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের কথ। 

বর্ণন। প্রসঙ্গে স্বদেশবাসী যুবকগণকেও এইরূপ দুঃসাহসিক দেশপর্যটনে অগ্রসর হইতে 

অনুরোধ করিলেন । অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাওয়েল নিজ বক্তৃতায় এতিহাঁসিক গবেষণায় সাক্ষ্য 

প্রমাণের প্রয়োগ এবং শিক্ষিত ভীর্তব'শীদের ই(িহীস-পাঠের আবুও প্রম্মৌজনীয়তীর 

কথা বাক্ত করেন। সার আইজাক নিউটনের জীবন ও আবিষ্ষারগুলির আলোচনার মধে 
এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা কর হইয়াছে যে, বিজ্ঞান সাধনায় অশেষ পরিশ্রম, অসীম ধের্ধ্য এবং 

অনলস কর্ম প্রচেষ্টার আবশ্তকতা আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটির কথা এখানে একটু বিশেষে 
বলি। ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি নিজ প্রবন্ধে হাঁন। মুরের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কাধ্যাবলীর উল্লেখ 
করিয়। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় ওঁালীন্যের বিষয় উল্লেখ 
করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির অন্যতম “পেট্রন” রাঁজ। কাঁলীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। 

তিনি বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রস্থাদিতে নারীজাতির 

প্রতি কিরূপ ব্যবহার নির্দেশিত হইয়াছে তাহ। দেখান। স্ত্রীজাতির উন্নতি তথা স্ত্রীশিক্ষ। 
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যে হিন্দুদের সামাজিক কর্তব্য এবং ইহার প্রসারে যে কোন কোন ব্যক্তি ব। সম্প্রদায় 
নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন। সরকার বেখুন স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াই 

নিজ কর্তব্য সমাধ। করিতেছেন । যে সকল বালিকাবিগ্ভালয় ইতিপূর্ব্বে সরকারী আচ্কুল্যের 
আশায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাঁও এগুলি পাইতেছে না। এখানে একটি কথা বণ। 
প্রয়োজন । এই সকল বিদ্যালয় পণ্ডিত শ্শ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিয়বঙ্গের ইন্সপেরর 
থাকাকালীন প্রতিষ্ঠিত লইয়ছিল। বিছ্যাদীগর মহাশয় শীধারণের নিকট হইতে চাঁদ। সংগ্রহ 

করিয়া এবং ব্যক্তিগত খণদ্বারা এসমুদয় পরিচালনা করিতেছিলেন। অবশেষে অনেক 

লেখালেখির পর সরকার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়৷ হাত গুটাইয়া৷ লইলেন। সোসাইটিতে 

পঠিত শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে সাধারণ ভাবে শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতি বিষয়ক আলোচন। করিয়াছেন পাদ্রী ড্যাল। কোন দেশ বা! জাতি 

কতখানি উন্নত তাহ! তাহার শিল্পকলা এবং স্থাপত্যরীতির মান বিচার করিয়। ধাধ্য 

করা যাঁয়। ভারতবর্ষের অট্টালিকা, স্মৃতিসৌধ, মন্দিরাদিতে যে উচ্চ স্থাপত্য মান পরিদৃষ্ট 

হয় তাহ। তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতাবস্থাই প্রতিপন্ন করে । 

এই বৎসরে সোসাইটির কাধ্য ধারায় চলিতে থাকে । মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ 

ও আলোচন। পূর্বরূপই চলিতে থাকে । দ্বিতীয় ধারার কার্ধা ছয়টি বিভাগে বিভক্ত হয় 

চলিতে লাগিল। এ বিষয়ের আভাস পূর্বেই আমর। পাইয়াছি। সভাপতি ডাফ পরিকল্পনা 

উপস্থাপিত করিয়। প্রথম মাসিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে 

উহা গৃহীত হইলে অন্ুনরণীয় কার্ধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে ষে আলোচনা করেন তাহাতেই বুঝ৷ 
যায় প্রত্যেকটি বিভাগেই নিজ নিজ বিষয় সম্বন্গে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক যথারীতি সভায় 
পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা! হয়। প্রত্যেকটি বিভাগে কাধ্য এইভাবেই চলিতে লাগিল । 

পরবন্তাঁ “সেসনে'র কাধ/াবলী আলোচনাকালে ইহার পরিচয় পাঁওয়৷ যাইবে। 

৮১. 

বেখুন সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভ। গঠন সম্পর্কে আমাদের একটি জিজ্ঞাস। ছিল। জান 

যাইতেছে, ১৮৫৯-৬০ “সেসনে'র এপ্রিল মাসে সোলাইটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাদ্যক্ষ 

এবং ছয়টি বিভাগের সভাপতি ও সম্পাকগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী অধ্যর্ম-সন্তা 

গঠিত হইয়াছিল। ১৮৬০-৬. “সেসনে"র প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৮ই নবেম্বর ১৮৬০ ) এই 
সভাকেই স্থায়ী বলিয়া ঘোষণ! করা হইল । পসোপাইটির বৈষয়িক কা্য্যাদি সম্পন্ন হইবার 

পরে এই সেসনে পঠিতব্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকদ্দের নাম সভাপতি প্রকাশ করিলেন। 

এ সকল মাসিক অধিবেশন ব। সাধারণ সভার অধিবেশন হইত প্রায়ই প্রতি মাসের দ্বিতীয় 

বৃহম্পতিবারে। প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখকগণ এইকপ +_ 
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ছয়টি বিভাঁগের পক্ষে অনুসন্ধান ও গবেষণা-কাঁধ্য পূর্ব বারেই আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটিতে 

কি কি কার্ধ্য হইয়াছিল তাঁহার বিবরণ প্রতি মাঁসের চতুর্থ বুহস্পতিবারে উপস্থাপিত হইবার 
কথ। যথাক্রমে এইরূপ স্থির হয় ১ শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট-_হেনরি উড়ো, ২ সাহিত্য 

ও দর্শন-_কাওয়েল, ৩ স্থীস্থ্যোন্নতি-__ডাঁঃ মৌএটি (ভাঃ চেভার্সের পদত্যাগের পরু), 
৪ বিজ্ঞান ও শিল্প-_স্মিথ, ৫ সমাঁজবিজ্ঞান--লঙ এবং ৬ নারীজাতির উন্নতি-_রমাপ্রসাঁদ 

রায়। 

এ সনে সোসাইটির কম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে সদস্ত-সংখ্যাঁও বাড়িয়া গেল । 

যে-সব সদস্য সোসাইটির নৃতন সদস্ত হইলেন তাহাদের মধ্যে নবগোপাল মিত্রের নাম 

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি তখন যুবক; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী বলিয়। 
জোড়ার্সীকে। ঠাকুর বাড়ীতে তাহার গতায়াত ছিল। তিনি পরে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের অশ্েহ লাভ করেন। তীাহারই অর্থে নবগোপাল ন্যাশনাল পেপার” প্রকাশ 

করেন। আমাদের জাতীয় ইতিহামে তীহার বিশিষ্ট স্থান__স্থবিখ্যাত গহিন্দু মেলা” নামক 

প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া । সোসাইটির কোন কোন মাসিক 
অধিবেশনের আলোচনায় তাঁহাকে যোগ দিতেও দেখি । 

পঠিত প্রবন্ধাদির সন্বদ্ধেও কিছু বল প্রয়োজন । প্রবন্ধগুলির কোন কোনটির নাম 
হইতে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে-_একরপ প্রবন্ধ পাঠের উপকারিতা কি? ইংলগ্ডের 
আইন-কানুন প্রবন্ধে সেখানকার সরল বিধিগুলির সঙ্গে এদেশের জটিল বিধি' ব্যবস্থার 

তুলনা-মূলক আলোচনা করা হয়। রেভাঃ লাঁলবিহাঁরী দে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 

পধ্যটন কনিষ্ঠ ঘে সব বিচিত্র অভিজ্ঞত। লাত কবেন তাহ গ্রীল ভীষী বর্ণন। 

করেন। সমগ্র ভারত-পরিক্রমা জাতীয়তা-বোধের উন্মেষে কত সহায়ক তাহা পরবর্তী 

তারত-পরিক্রমা হুইতে ভালরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে । রেভাঃ লাঁলবিহারী দের 

ভারত পধ্যটনে তাহাঁরই সুচনা লক্ষ্য কর! যাইতেছে । কলিকাতার লর্ড বিশপ 

কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ ও কৌতুকাবহ বক্তৃতা দেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক, 

বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়স্ত্রণ, পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে কেম্ত্রিজ বিশ্ব-বি্যালয়ের 
রবীতিপদ্ধতি অন্ুম্থত হুইলে বিদ্যাচচ্চা স্থলত ও স্থগম হইবে এই মর্মে মন্তব্যাপ্দি 
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প্রকাঁশিত হয়। একটি বিষয়ে তিনি ভীরতবাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। 
বহু দানবীরের দানে কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঙ্ষিষ্ট কলেজগ্ুলি একে একে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এঁ সময়ে বাংল! দেশে বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজ একটি মাত্রও ছিল 
না। তিনি প্রশ্ন করেন_বাংলা দেশে বহু ধনী থাক। সত্বেও এরূপ দানবীর দৃষ্ট হয় 
না কেন? পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটি 

যেমন দীর্ঘ তেমনি বিতর্কমূলক । হিন্দু ষড়দর্শন বৌদ্ধদর্শন-সঞ্জাত-_এই উক্তি অনেকের 
মনেই ধোঁকা লাগাইয়! দেয়। পরবর্তী কাঁলে এই বিষয়টি লইয়া বিশ্ুর আলোচন৷ 
চলিয়াছে। ইহার মূল পাই এই রচনাটির মধ্যে । 

আরম্তীবধি ছয়টি বিভাগের কাঁধ্যকলাঁপ কিরূপ চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখন কিছু 

বলিব। স্ত্রীজাঁতির উন্নতি তথ৷ স্ত্রীশিক্ষা! বিভাঁগের কাঁধ্যবিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। অন্য 

পাঁচটি বিভাগের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে । সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-গবেষণার 
পরিচয় পাঁওয়। যায় হেনরি উড়বোর রিপোর্ট হইতে । কলিকাতার কয়েকটি পুরাতন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাঁভিত্তিক সোসাইটি, শিক্ষাবিস্তারে দেশবাসীর কাঁধ্যকলাপ এবং সরকারী 
শিক্ষানীতি সম্বদ্ধে অনুসন্ধান ও তত্বতল্লা করার কথ! হয়। এই প্রসঙ্গে কপিকাতার ফ্রি 

চার্চ ইনৃষ্টিটিশন সম্পর্কে হরশঙ্কর দত্ত এবং ইংলগডের শিক্ষা-ব্যবস্থ। সম্পর্কে গোপালচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুইটি বেশ তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। ঈ. বি. কাঁওয়েলের নেতৃত্বে সাহিত্য 
ও দর্শন বিষয়ের গবেষণা সুরু হইল । এই বিভাগে প্রকাশিত হইল তারাপ্রসাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের 

“চৈতন্য” শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ । চিকিৎসা! ও স্বাস্থ্যোন্লতি বিভাঁগের সভাপতি ডাঃ মৌএট 

অন্থস্থতা-নিবন্ধন বিলাত চলিয়া যান। এই বিভাগের আলোচন।-গবেষণার রিপোটট ২৪শে 

জানুয়ারী ১৮৬১ তারিখের সভায় উপস্থাপিত করেন নবীনকৃষ্ণ বস্থ। বাংলার জনস্বাস্থ্য 

সম্পর্কে বু তথ্য ও নির্দেশ ইহাতে রহিয়াছে । 

সমাজবিজ্ঞান বিভাঁগের কাধ্য সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলি। ১৮৬১ সনের 

২৬শে এপ্রিল বিভাগের সভাপতি পাত্রী লঙ রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বাংলার পলী 

অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীর আঘিক, নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থার 

স্জে বিশ্েভাবে পরিচিত হুইয়ীঁছিলেন। সমজবিজ্ঞানের মূলভিত্তি হইল "মানুষ । এই 

মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা দ্বার। সমীজ-বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়া থাঁকে। 

লঙ. বিভাগীয় সম্পাদক, অন্যান্ত বিভাগের কর্শাধ্যক্ষ, সোসাইটির সভাপতি এবং সাধানুণ 

সদ্যদের নিকট হইতে তথ্যান্সদ্ধানব্যাপারে বিস্তর সহায়তা লাভ করেন। তাহার অনসন্ধান- 

কাঁধ্য উনচল্লিশ দফায় বিভক্ত হয়। এই দফাগুলির নাম হইতেই অনুসন্ধানের ব্যাপকতা 

প্রতীত হুইবে। উহাদের কয়েকটি মাত্র এই-_আদি বাসী, চাষীমুর, ভিক্ষুক, পৃজা-পার্ববণ, 

ব্যবসায়, কথাবার্তা ও সামাজিক মেলামেশা, আপিব্যাধ,চিকিৎসা, গৃহস্থালী, পোষাক পরিচ্ছদ, 

যাত্রা ও নাটক, শিক্ষ।, ভ্রীজাতি, উৎসবাদি, জেলে ও নৌকার মাঝি, খাছ, আবাসস্থল, ভাষা, 
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সমাজ-বিধি, বিবাহ, মুসলমান, দেশীয় মৃক্রাযন্ত্র, পতিত, প্রবাদ, সঙ্গীত, ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভৃত্য, 
ভ্রমণ, যানবাহন প্রভৃতি। এই দফাগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে এক-একটি প্রশ্নপত্র বচন। 

করিয়। এই বিভাগ নান। স্থানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপ তথ্যসমূহ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হুন। 

সামাজিক তথ! জাতীয় উন্নতির মূলে সমাজ-বিজ্ঞান অন্নশীলন কত সহায়ক তাহা আমর! 
ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হই। 



পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 
(পূর্বান্গবৃত্তি) 

ভণিত।-_ 

গীতছন্দে তাহ বিরচিল কাঁশীদাসে । 

মকল লোকেতে যেন শুনে অনায়াসে ॥ 

প্রাপ্ত অংশের শেষ 

ভীম বলে মাতৃ ভায় স্থধে শুয়ে নিদ্রা! ঘায় 

কেন নিদ্রা করিব ভগ্রন | 

তোর ভাই কোন ছার কেব। ভয় করে তাঁর 

আমি তারে না করি গণণ ॥ 

কোন কীট সে বিপক্ষ দেবতা গন্ধব্ব যক্ষ 

নাহ সহে মম পরীক্রম | 

হের দেখ স্থলোচনি আমার যুগল পাণি 

দেখিয়া করএ ভয় যম ॥ 

যাহ বা থাকহ হেথা মনে লয় যেই কথ! 

কর চিত্তে এই অভিলাষ । 

নতুবা তথায় গিয়৷ ভেএ দেহ পাঠাইয়। 

কি কবিবে আসি মম পাঁশ ॥ 

ভীম হিড়িম্বাতে কথ। বিলম্ব দেখিয়া! হেথা 

হিড়ম্ব হইল ক্রোধমন | 
অতি ভয়ঙ্কর মৃ্তি যুগান্তের সমবন্তা 

আইসে ঘোর করিয়া গঞ্জন ॥ 

দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী স্তব্ধ হএ নিশীচরী 

সকরুণে কহে বুকোদরে। 

ছের দেখ মম ভাই যেন ঘোর সম বাই 

আইসে দুরন্ত ক্রোধভবে ॥ 
নির্দয় নিষ্ঠুরতর থাইল অনেক নর 

দেখিয়াছি মম বিদ্যমান । 

৬২১। মহভারত-_আর্দিপর্বব | 

রচয়িত। _কাশীরাম দান। পত্র ১১-১৩৫, 

অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগঙ্গ। বহু পত্র 

কীটদষ্ট। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৬ 

পডক্তি লেখা । পরিমাণ ১৪।০১৮৫ ইঞ্চি। 

আদি অন্ত খগ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । 

প্রাপ্ত অংশের আরম্ত-_ 

বিশেষ চিন্তিয়। পূর্বেবে (কল অঙ্গীকার 
এবার মথন সিন্ধু রত্ব যে আমার ॥ 

আপন অল্জিত তাহে কৃষি কৈল নাশ। 

হদষে'"-..*হইল! কত্তিবাপ ॥ 
সমুদ্র যুড়িয়া বিষ আকাশে পরশে । 

অঞ্জলি করিয়া হর করিল গণ্ডষে ॥ 
দূরে থাকি দেবাস্থর দেখিএ কৌতুক । 
করিল গরল পান একই চুম্বুক ॥ 
অঙ্গধূত পালন সধশ্ম দেখাবারে। 

কঠেতে রাখিল বিষ ন! লইয়। উপরে ॥ 

নীলকঠ অগ্াপি আছয়ে বিশ্বনাথ । 

নীলকঠ নাম সেই হইতে বিখ্যাত ॥ 

আশ্চর্য দেখিল সতে ভ্রেলোক্য তুবন। 

কৃতাঞ্জলি করি সভে করয়ে স্তবন ॥ 

ভণিত।-_ 

কাশীরাম দেব কহে করিয়! মিনতি । 

অন্ক্ষণ নীলকঞ্পদে রহুক মতি ॥ 

শেষ__ 

দ্রোপদদীর এতেক জানিঞা জগন্নাথ । 

নাহি ভয় বলিয়া তুলিল! বাম হাথ ॥ 

প্রোপদীরে আশ্বাপি বাজান পাঞ্চজন্ | 

শব্দ শুনি নিঃশব্দ হইল জত সৈন্য ॥ 
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সব ষছুবরে ডাকি গোবিন্দ বলিল। 

দেখ এক লক্ষ রাজ। অজ্জ্রনে বেড়িল ॥ 

সৈন্যগণ গতায়াতে নগর ভাঙ্গিল। 

যত্বপূর্ববে রাখ গিয়। নগর পঞ্চাল ॥ 

শুনিঞা সাত্যকি প্রছ্যন্ন সারণ। 

গোবিন্দে চাহিয়া! বলে করিয়! গঞ্জন ॥ 

এই যদি ধনগ্রয় কুস্তীর কুমার । 
স্পস্ট 

৬২২। মহাভারত-__-আদিপর্র্ব। 

রচয়িতা-কাশীরাম দাঁস। পত্র ৯-৮০, 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পড.ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩।০ ৮ 8॥০ 

ইঞ্চি । আদি ও অস্ত খণ্ডিত। লিপিকাঁল 

প্রভৃতি নাই । নবম পত্রের আরম্ভ-_ 

দ্বিভূজ কমলদণ্ড গণ্ডে চতুর্দশ । 

করকমলেতে ধৃত যুগল কমল ॥ 

যুগল কমলপদ কমল আমন । 

বিছ্যুতবরণী রাম! বত্রবিভূষণ ॥ 

স্থাবর জঙ্গম তীর্থ লমুদ্র আকাশ । 

দরশনে মভাঁকার হইল উল্লাস ॥ 

জীব আত্মা বিহনে যেমন মৃত তনু । 

তদ্বৎ ত্রিলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিহু 

দেবকন্যা নাগকন্! মানুষী অপ্ারী। 

হুলাহুলি শবদে পুরিল তিন পুরী ॥ 

ভণিতা- 
কাশরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে। 
বুষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দিকে ॥ 

শেব-__ 

দেবাপি শান্তন্ধ আর তৃতীয় বাঁহলীক। 

এই তিন পুত্র জন্ম কহিল-.-॥ 

দেবাপির জ্োষ্ঠ পুত্র সন্যাস ধর্শ টেল । 

বালককাঁল হইতে সেহে! অরণ্যে পশিল। 

শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হইল! নরপতি । 
গঙ্গাগর্ভে তার পুত্র ভীক্ম মহামতি ॥ 

বিভা না করিল ভীম্ম বংশ না হইল। 
সতাবতী কন্ত। আনি বাপে বিভ। দিল ॥ 
তার গর্ভে শান্তনূর যুগল কুমার । 

চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিন্রবীধ্য আর ॥ 

৬২৩। মহাভারত- আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতা-_কাঁশীরাম দান। পত্র ৪৮-৭৭, 
৭৭-৯০১ অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙক্তি লেখ । 
পরিমাণ ১৩১ ৪।০ ইঞ্চি । আদি, মধ্য ও 
শেষ খগ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 

৪৮ পত্রের আরম্তভ-- 

আন্তিকে বলিল রাজ! করিয়! মেলানি । 

অশ্বমেধ কালেতে আপিবে দ্বিজমণি ॥ 

তবে ত আস্তিক গেলা আপনার ঘর । 

কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর ॥ 

শুনিয়৷ বাস্কি নাগ হৈল৷ আনন্দিত। 

নাগলোকে উচ্ছব হইল অপ্রমিত॥ 

ষতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া । 
পূজা কল আস্তিকের বহু রত্ব দিয়া | 

পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয় । 
বর দিএ মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥ 

ভণিতা-_ 

আদিপর্ধঝ ভারত বিচিত্র উপাখ্যান । 

কাশীরাম ধিরচিত গুনে পুণ্যবান ॥ 
শেষ__ 

অঞ্জনের পুত্র হৈলা স্থভদ্রা উদরে। 

যৌবনে মরিল! তিহে] ভারতসমরে ॥ 
তার ভার্ধয। উত্তর। আছিল গর্ভবতী । 

পবিক্ষিত মহাঁরাজ। তাহাতে উৎ্পতি ॥ 



৬ত বধ" বাজীল। গ্রীচীন পুথির বিবরণ 

আঁপুনি হইলে".'তাঁহার নন্দন । 
তোমার নন্দন এই দেখ ছুই জন ॥ 

শতানীক সঙ্ক এই ছুই সহোদর । 
মেধদণ্ড হব শতানীকের কোর ॥ 

-**বংশ চারি পুত্র যেই জন শুনে। 

আঁউ যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে ॥ 

ংসারে তেক ধশ্মবিধি বেদে কহে । 
সর্বধন্মফল ... ... ... | 

৬৬ সংখাক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার বাম পারে 

নিয়োদ্ধত বিষয় লিখিত আছে--সন ১১০৩ 

স।| রূপার নুয়। শ্রীবলরাম চক্রবন্তি বন্দক 

১১ কাত্ীক ২ টাকা একটি-_-২।, 

৬২৪। মহাভারত-_আদিপর্বব | 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১৩০- 

১৪৮, ১৫২, ১৫৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট 

কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙওক্তি লেখ|। 
পরিমাণ ১৩4০ ৯৪9০ ইঞ্চি । আদি, মধ্য ও 

শেষ খণ্ডিত। লিপিকল প্রভৃতি নাই। 

১৩০ পত্ত্রের আরস্ভ-_ 

পুনরপি আম! সভ। নিকট মিলিবে। 

আপনার সত্য বাক্য ক না লংহবে ॥ 

ধশ্মের পাইয়া আজ্ঞা হয়্য৷ হষ্ট মন। 

ভীম লয়্যা হিড়িম্ব। চলিল। ততক্ষণ ॥ 

শৃন্যপথে লইয়া চলিল। নিশাচরা । 
নানা বন উপবন ভূমে ক্রীড়। করি ॥ 
যথা মন যায় তথ। যায় মুহ্র্তেকে । 

নদ নদী গিরিশৃঙ্গ ভ্রময়ে কৌতুকে । 
নিত্যং অন্ত বেশ ধরে অন্ুপাম। 

হেন মতে বহু দিন ক্রীড়ে অবিরাম ॥ 

ভণিতা-_ 

পুণ্য কথ ভারতের শুনে পুণ্যবান। 

কাশীদাস কহে কলিভবপরিত্রাণ ॥ 

২০৫ 

শেষ-_- 

মুহ্ত্তেক কৈল রণ নারিল সহিতে। 
ভঙ্গ দিয়। নান! জন পলায় চতৃভিতে ॥ 
একেশ্বর অজ্ভনে বেডিল রাজাগণ। 

দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন ॥ 

অনুমতি লইতে ধশ্মের পানে চাষ । 

দেখিয়া সঙ্কট চিত্ত হৈল! ধশ্মরায় ॥ 

যুধিষ্ঠির বলে ভাই অনর্থ হইল । 

এক লক্ষ রাজা একা অজ্জ্রনে বেড়িল। 

শীঘ্ব যাহ নিবারিয়! আনহ অঙ্গনে । 

দ্বন্দ করিবার কি নাহি প্রয়োজনে ॥ 
০০ সমর সপ 

৬২৫। মহাভারত -_আদিপর্বব। 
রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১৩-২৭, 

অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 

পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পধ্যস্ত লেখা । 

পরিমাণ ১৩৯৪! ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি 

নাই। পত্র কয়টি গলিতভাবাপম্ন এবং 

হস্তাক্ষরও প্রায়শঃ মুছিয়। গিয়াছে । স্ৃতরাং 

কিছু উদ্ধত কর! সম্ভবপর নহে। 

৬২৬। মহাভারত--আদিপর্বব। 
রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ৫৫, ৬০, 

৬৬-৭০, ৭২-৭৪, অসম্পূর্ণ। ৭০ ও 9৪ সংখ্যক 

পত্র দুইখাঁনি করিয়। আছে। বাঙ্গাল! তুলট 

কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 
পও.ক্তি লেখা । পরিমাণ ১২০০ ৮81০ ইঞ্চি। 

লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৫৫ পত্রের 

কান্দিয়া কহিল জত দুষখ আপনার । 

শিতারে জানাহ গিয়৷ সংবাদ আমার ॥ 



২০৬ 

পুন আর নগরে ন। করিব গমন। 
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন ॥ 

চলি জাহা পৃণিক! কহিয় পিতৃম্থানে । 
তাহারে কহিয় আমি তেজিব জীবনে | 
এত শুনি পৃণ্িক। চলিল। শী্রগতি। 
তুরিতে জানাল্য যথ। শুক্র মহামতি ॥ 
করযোড়ে পৃপ্রিক! বলয়ে সবিনয় । 

, দেবধানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয় ॥ 

শশ্মিষ্ঠা সহিত গেলা স্নান করিবারে। 
বলেতে শন্দিষ্ঠা কৃপে ফেলাইল তারে ॥ 

ভণিতা-_ 
মহাভারতের কথা অমুত সমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

শেষ 

বিষণ অংশে ভৃগুপতি সংসারের সার। 

তার দর্প হরিতে শ্রীরাম অবতার ॥ 

সীতারে আনিতে রাম হইল বিরোধ । 

রামচন্দ্র সহিত আছিল মহাযোধ ॥ 

স্বর্গপথ রুদ্ধ কৈল। রাম মহাবীর । 
তার বিষ্ণতেজ গেলা শ্রীরামশরীর ॥ 
তে কারণে বলহীন বলদর্প সার । 

তে কারণে রণে না পারে জিনিবার ॥ 

৬২৭।' মহাভারভ-_আদিপর্ব্ব। 

রচয়িতী--কাঁশীরীম দীস। পত্র ৯১ ১৮- 

২৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙক্তি লেখা । 

পরিমাণ ১৪১৪৪ ইঞ্চি । লিপিকাল 

প্রভৃতি নাই৷ সপ্তম পত্রের আরম্ভ 

ইন্দে দিলে স্বর্গ যমে সঞ্কীবনি পুর । 

কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৪র্থ সখ্য! 

জলের মধ্যেতে প্রভূ মোরে দিলে স্থিতি 
তব আজ্ঞায় চিরকাল করিয়ে বসতি ॥ 

কোন দোষে দোষী মুঞ্জি হইলু পাঁদপন্দে। 
কোন হেতু মুঝ্ডি অতি পড়িঙ্ছ প্রমাদে ॥ 
দ্বিতীয় স্মেরু এই মন্দর পর্ববত। 

মৌর পুরমধ্যে সেই ঘুরে অবিরত ॥ 

ভণিতা-_ : 

কাশীরাম দাস কহে একাস্ত সদা মন। 

অনুবধি বাঞ্ছে মহাভারত শ্রবণ ॥ 

শেষ-- 

শৌনকাদি মুনি বলে শুন সৌতি স্থত। 
কহিলে বিচিত্র কথা শ্রবণে অদ্ভুত ॥ 
জরৎকারু মুনিরে বাস্থকি ভগ্নী দিল। 
কহ দেখি আস্তিক কিরূপে জন্ম হইল । 

সৌতি বলে জরৎ্কারু বিভা না করিয়!। 

পূর্ববমত বুলে রাঁজ্য উন্নিত হইয়] ॥ 

2 পেত 

মহাভারত- সভাপর্ব্ব। 

রচা়িতা_-কাশীরাম দাস । পত্র ১-১০৫, 

সম্পৃণ। প্রথম পত্রের কিয়দংশ, শেষ পত্রের 

অর্ধাংশ ও অন্ত কয়েক পত্রের কিছু কিছু 

অংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায়: ৭ হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা। 

পরিমাণ ১৪১৮ ৪৮০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১২১ 

সাল। আঁবুস্ত-_ 

০০০৭ পিতীম্হ দীনব পুধান॥ 

দহিয়া খাগুব গেল৷ খাঁগুবপ্রস্থেরে | 

কি কর্ম করিলা তবে কহ মুশিবরে ॥ 
2 '*******মোরু পরম আনন্দ । 

তব মুখে শুনিলে ঘুচয়ে মনধন্দ ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর | 

অগ্নিসত্যে পার হইল! পার্থ ধন্র্ধর ॥ 

৬২৮। 



৬৩ বর্ষ) বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ২০৭ 

ধর্মরাঁজে কহিল সকল বিবরণ। 

পরম আনন্দে রাজ! দিল আলিঙ্গন । 

লক্ষ২ ধেস্ স্বর্ণ দরিজে দিল দান। 

ময় দানবেরে বহু করিল সন্মান ॥ 

পাঁওডবের মহাঁষশ পুরিল সংসারে । 

বিপুগণে শুনিঞা। হইল চমতকাবে ॥ 

ভণিতা-_ 

সভাপর্ববে উত্তম সভার অন্কুবন্ধ। 

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দ ॥ 

শেষ-_ 

অজয় পাগবগণ জাইতেছে বনে । 

চতুদ্দিশ বরষে আসিব ক্রোধমনে ॥ 

বিশেষ হইব বল তপশ্য। করিয়া । 

কে জিনিবে তার সহ সংগ্রাম করিয়। ॥ 

পাঁওব দেবতা আমি হইএ ব্রাঙ্গণ। 

ত্রাঙ্গণের পূজা দেব জানে সর্বজন ॥ 

কি করিব পাঁগবের আমার শকতি । 

নিশ্চয় মরণ বলি জান কুরুপতি ॥ 

তোম! সব হেতু মোর মরণ হইব। 
তথাপি শরণ লইলে ত্যাগ না করিব ॥ 

ত্রয়োদশ বরষান্তে অবশ্য মরণ । 

জানি শীন্ব ধন্মপথে দেহ সভে মন ॥ 

দাঁন যজ্ঞ কর দেশে দিজের শুশষ]। 

তথা লিখিতং [ইত্যাদি ]। লিখিতং 
শ্রীগঙ্গানারায়ণ দাদ সাঁং মুক্তাতোড়ি ॥ তরক 

বাঁরহ।-..লন ১২২১ সাল তারিখ ২৩ভাদ্র রোজ 

বুধবার বেল)" 

৬২৯। মহাভারত-_সভাপর্বব। 

রচফ়িত। _কাশীরাম দাঁস। পত্র ১-৯, 

১১-১৩, ২১-২৪) ২৬-২৮১ ৩০-৩২১ ৩৬-৪৪ঃ 

৪3-৫8,) ৫৭, ৭৩-৭৪) ৭৬-৮৩, অসম্পৃ্ণ। 

বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ 
হইতে ১৫ পউ.ক্তি লেখ। পত্র কীটদষ্ট ও 
একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংখ নাই। 
পরিমাণ ১৩|০১৫৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ না 
থাঁকীঘ় লিপিকাল প্রভৃতি নাই। প্রথম 
পত্রের ভিতরের ভাঙ্গে একখানি কজ্জপত্র 
লিখিত আছে; তাহাব লিপিকাল ১২৩৫ 

সাল। আরন্ত __ 

৭ শীশীকুষঃ। 

মভাপর্ন লিক্ষতে। 

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান । 

কষ্ণ মহ পিতাঁমহ দানব প্রধান | 

দহিয়। খাগডবে গেলা খাগুবপ্রস্থেবে | 

কি কম্ম করিল! তবে কহ মুনিবরে | 

শুনিতে হৃদয় মোর পরম আনন । 

তব মুখে শুনিয়া ঘুচক মনপন্দ ॥ 

ভিত 

হাঁরিল ধশ্মের পু কপট পাশায়। 

সভাপর্বে হধারস কাশীদাশ গায় ॥ 

শেষ অংশ- 

হেন কালে উপনীত ব্রঙ্গার কোর । 

কুরুসভামব্যে বলে নারির মুশিববু ॥ 

আজি হইতে চতুদ্দশ বশর সময় । 

সকল কুরুর বংশ হইবেক ক্ষয় ॥ 

সভাই মবিবে অহঙ্গীর উপরোণে । 

নিক্ষেত্রি হইবে ভীমাজ্জন মহাঁযোঁধে ॥ 

এত বলি মুনিবর হেল! অন্তর্ধান। 

শুনি কর্ণ ছৃষ্যোধন হইল কম্পবান ॥ 

নারদের বাক্য শুনি হইল। অস্থির । 

অকুল নমুদ্রে সব মজিল শরীর ॥ 



২০৮ 

উপায় না! দেখি ইথে হইবে কি গতি। 

বিচারি শরণ লইল দ্রোণ মহামতি ॥ 
(হত কপ 

৬৩০। মহা ভারভ- সভাপর্বব। 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ৬১ ১০- 

৩১, ৩৩-৩৫, ৪৩-৪৯, ৫৬-৮৬, অসম্পূর্ণ । 

বাঙ্গাল তুলট কাগজ। এক এক 

হইতে ১৩ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৪ ৫ 

ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল। ষষ্ঠ পত্রের 

আঁরম্ত-_ র 

খষি বলে কহি শুন ভারতগ্রধান। 

যমের যেরূপ সভা কর অবধান ॥ 

দীর্ঘ পঞ্চ শত শত যোজন বিস্তার । 

আদিত্যের প্রভা সভ৷ গতি সদাচার ॥ 

ন। শীত না তপ্ত তথ নাই ছুঃখ শোক । 

পরস্পর নাঞ্চ হিংস। সদাকাঁল স্থখ ॥ 

কতেক কহিব তথা যতেক বৈসয়ে। 
মুখ্য২ বৃন্দ কহি শুন মহাশয়ে ॥ 

যযাঁতি নহুষ পুরু নৃুপতি দশরথ । 

অশ্বসেন স্থষেণ স্রথ সুব্রত ॥ 

সরথ সঞ্জয় বেণু বৈণয উশীনর | 

ইন্দ্র্যুয় প্রদ্যয় বাহলীক নুপবর ॥ 

প্রতীপ শাস্তন্থ পাও জনক তোমার । 
কতেক কছিব কথা যত আছে আর ॥ 

ভণিতা-_ 

সভাপর্ধে স্বধারস জরাসন্ধবধে | 

কাশীরাম দান কহে গোবিন্দের পদে ॥ 

শেষ 

পাওবের ভয়ে প্রভূ কম্পয়ে শরীর। 

আপনে অভয় দিলে হয়ত স্স্থ্র ॥ 

দ্রোণ বলে পাও্পুত্র অবধ্য আমার। 
দেব হইতে জন্ম পঞ্চ পাওুর কুমার 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থসংখ্য। 

পাব দেবতা আমি হইএ ব্রাঙ্মণ। 

ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্বজন ॥ 

তথাপি করিব যত শক্তি মোর হব। 

তোম। সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥ 

জথাদিষ্টং [ ইত্যার্দি]। লিখিতং শ্রীভূবন- 

মোহন কু বেল! তিন পহরের সময় বাঁরির 

ঘরে বসিয়৷ সাঙ্গ হইল ইতি সন ১২৫২ 

সাঁল 

৬৩১। মহাভারত-_ সভাপর্বব | 

রচয়িতা_-কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩, ৯- 

২২, ৪৫-৭৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পড্ক্তি লেখা । 

অনেক পত্র কীটদষ্ট। প্রথম দিকের কতিপয় 

পত্রের কিয়দংশ নাই । পরিমাণ ১৩।০ ১ ৪॥০ 

ইঞ্চি! শেষ অংশও খণ্ডিত বলিয়। লিপিকাল 

প্রভৃতি নাই । তবে ৫৬ সংখ্যক পত্রের বাম পারে 

“সভাপর্ব সোঁভাবাজারের বটতলাতে খোজ 

করিলে পাইবেন” এই লেখ! দৃষ্টে পুথি তেমন 
প্রাচীন নহে, তাহা অনুমান কর যায়। 

৭৫ পত্রের শেষ 

নগরের লোক নব করিছে ক্রন্দন । 

আম! সভাকার প্রাণ যাইতেছে বন ॥ 

সকল কম্পতি ভূমি দেগে নৃপমণি | 

বিনি মেঘে গগনেতে ম খব শুনি ॥ 

অপুরুব গ্রাসিল! গ্রহ দেব দবাকর। 

উক্কাপাত নির্থাত শুনিয়ে নিরস্তর ॥ 

অকম্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর 

ক্ষেপে স্তম্ভ লহে উঠযে শরীর ॥ 

এ নকল চিহ্ন রাজা কৌরব নাশেরে । 
কেবল হইল রাজ! তোমার বিচারে ॥ 



৬৩ ব্ধ | 

মহাভারতের কথ। সুধার সাগর । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥ 

৬৩২। মহাঁভারত- _সম্ভাপর্বব | 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫, 

৭-৯» ২৩-৪২, ৪৭-৫৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে 

১৪ পডঙ.ক্তি লিখিত। কোন কোন পত্র 

কীটদষঈ এবং কতিপয় পত্রের অংশবিশেষ 

নাই। পরিমাণ ১৩৪০ ১৪৪০ ইঞ্চি । লিপি- 

কাল নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ-_ 

সকল দানবশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা আমি । 

করিব অবশ্য যাহ! আজ্ঞ। কর তুমি ॥ 

পাঁও(?)বলে কি ছু আমি ন।চাহি তোমারে 

যে পার করহ প্রীত দেব দামোদরে ॥ 

যোড় হাথে ময় বলে কের গোচরে | 

কি করিব আজ্ঞা কর দেব দাঁমোদরে ॥ 

হৃদয়ে চিস্তিয়। কুষ্ণ (বল ততক্ষণে । 

দিব্য সভ1 এক দেহ করিয়া নিশ্মাণে ॥ 

হেন সভা কর যেন কেহ নাহি দেখে । 
অদভুত হইব স্রান্ুর তিন লোকে ॥ 

এত শুনি জানন্দিত দানবের পতি । 

নির্মাণ করিতে সভ! গেল শীত্র গতি। 

ভণিতা-.- 

সভাপর্ধে হুধাপ়স সভার বর্ণন| | 

কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজমা ॥ 

৫৫ পত্রের শেষ 

তবে ছুধ্যোধন রাজ! হইল চিস্তিত। 

এক দ্দিন দেখ তীহে দৈবের লিখিত ॥ 

মাতুলের সহিত বিহরে নরবর । 

লঙ্জায়ে মলিন মুখ কাপে থরে থর ॥ 

বাঙ্গালা প্রীচীন পুথির বিবর: 

১২-৩১, অসম্পূর্ণ । 

এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৪ ৮ ৫5০ ইঞ্চি । 

০১৯ 

গুটিকে খণ্ডিত বাঁপি তাহা না৷ জানিল। 
সভাসত ছুয্যোধন বাপিতে পড়িল ॥ 

দেখিয়। হাসেন যত ছিল সভাঁজন। 
ভীম পার্থ ছুই জন মাঁত্রীর নন্দন ॥ 
দেখি রাঁজ যুধিষ্ঠির ভাই আজ্ঞা দিল। 
বাপি হইতে দুধ্যোধনে টানিয়। তুলিল ॥ 
ওদ্দস বসন তেজি পরাইল বাস। 
শিবর্ত করিল যত লোকজন হাস ॥ 

৬৩৩ । মহাভারত- _সভাপর্বব। 

রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ২-১০, 

বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 

আদি, মপ্য ও 

খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । 

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ত-- 

ব্রোপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর। 
এথ। হইতে গেলে মোর প্রাণ হয় স্থির ॥ 

মোর স্থানে তোমার কোন প্রয়োজন । 

যথাঁয় যাঁদবী তথা করহ গমন ॥ 

নব গণ্ডি দিলে যেন পুর্বগণ্তী হেল 

আমারে কি প্রীত আর পাইলে নব বালা ॥ 

শুনিয়। অজ্জুন বীর হইল! লঙ্জিত। 

তুমি হেন নহ দেবি না হয় উচিত॥ 

তোমা বিনে অজ্জনের কে আছে সংসারে । 

লক্ষ দ্্রী হইলেও তুমি সভার উপরে ॥ 
আমা আদ্দি করিয়। বিক্রয় ভব পায়। 

ভদ্র! হেতু তব ক্রোধ না বুঝি তোমায় ॥ 

শুমিয়া দ্রৌপদী দেবী হইল] উল্লাস। 

প্রির বাক্য ছুই জনে করিল সম্তাষ | 

তিনি 
দক্ষিণে পাণ্ডব জয় যেই জনে শুনে । 

তাহার সর্বত্র জয় কাশদান ভণে॥ 



৯০ 

৩১ পত্রের শেষ 

পিদ্ধি শাদ্ধ ঝষি ধোগী অনেক ব্রাঙ্ষণ। 

বিবিধ বাহনে যতেক যমদৃতগণ ॥ 
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি২ রথ। 

স্থানেং নৃত্যগীত হয় অন্তব্রত ॥ 

অপূর্বব দেখিয়! রাজা ভাবে মনে মন। 

হেন অদ্ভুত নাহি দেখিএ কখন ॥ 
যে দেব দানবে বৈরি আছএ সদাঁয়। 

হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥ 

যে ফণী গরুড়েতে নাহি হয় দেখা । 

একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্বসখা ॥ 

৬৩৪। মহান্ডারত- _সভাপর্ব | 

রচয়িতা-_কাঁশীরাঁম দাস। পাত্র ১৬-১৭, 
২৩-২৪, ২৮-৩৪, ৪১ ৪৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল। 

তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ 
পওক্তি লেখ।। পরিমাণ ১৩৭০ % ৪০ ইঞ্চি | 
আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই । ষোড়শ পত্রের আরম্তভ-_ 

কৃষ্ণের বচনে ক্রোধে বীর বুকোদর। 

দুহ পায়ে ধরি ক্ষেণে শূন্যের উপর ॥ 
পুনরপি ধরে তারে কুস্তীর কুমার । 

দুহ পায়ে ধরিয়। ভ্রমায় চক্রা।কার ॥ 

শত বার ভ্রমাইয়! পেলে ভূমিতলে । 
বক্ষস্থল চাঁপিয়। বৈসয় মহাবলে ॥ 

কঠে জানু দিয় বুকে বজমুষ্টি মারে । 

গুরুতর গঞ্জনে কম্পয়ে ধরাধরে ॥ 

রাজ্যের যতেক সুখ() হৈল নৃপ প্রায় । 

কীহীর-বচন কেহ শুনিতে ন। পায় ॥ 

গর্ভবতী নারীর গর্ভ পড়িল খসিয়া। 

হত্টী অশ্ব আঁদি পশু যার পলাইয়া॥ 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 

যে কিছু ভীমের শক্তি সকল করিল। 
তথাপি হু জরাঁসন্ধ মরণ নহিল ॥ 

ভণিতা-_ 

সভাপর্ধ্র দিব্যজ্ঞান ব্যাসের রচিত। 

কাশীরাম দাস কহে রচিয়। সঙ্গীত ॥ 

৪৩ পত্রে-_ 

যজ্ঞ স্থানে নাগরাজ আইল সাত দ্দিন। 

সপ্ত দিন হৈল সখ অন্জলহীন ॥ 

জানিয়। শুনিয়া নাগ কৈল অবিচার । 

সথাঁর উপরে দিল ক্ষিতি মহাভাঁর ॥ 

এতেক বলিল। যদি দেব জগৎপতি। 

লঙ্জ[য় মলিন মুখ শেষ মহামতি ॥ 

তব অনুমতি দিল] ধর্মের নন্দন । 

যার যেই ভাগ লছ্্যা গেল দেবগণ ॥ 

পুণযকথা ভাতের শুনিলে পবিজ্র। 
র'জন্ুয় যজ্ঞকথ৷ অদ্ভূত চরিত্র ॥ 
রাজক্ুয় যজ্জে রাজা আইল লক্ষ২। 

কাশী ভাষে কৃষ্ণজনে কি কর্ম অশকা ॥ 

চা 

৬৩৫। মহা ভারত-_-আদিপর্র্ব। 

রচয়িতা _কাঁশীরাম দাকস। পত্র ১৪৯- 

২১১, অমন্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১ পড্তি লেখা । 
কতকগুলি পত্রের লেখা উঠিয়া গিয়াছে। 

এবং কতকগুলির লেখ অস্পষ্ট হইয়!ছে। 

পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকল 

নাই। ১৭৪৭ পত্রের আরম্ভ-- 

এই সভা মধ্যেতে আছে পঞ্চ জন। 

শুনিঞ। বিদ্ময় হইল বৌ হিণীনন্ন্। 

রাম বৈল কৃষ্ণ শুনি অদ্ভুত কথন । 
শুনিঞ আশ্চর্য মোর হইতেছে মন ॥ 

১৪|০ ১৯895 



৬৩ বধ বাঁজীল। গ্রচীন পুথির বিবরণ 

অগ্নিতে পুড়িয়৷ মইল বিখ্যাত জগতে । 

এই সব কথা ষে ঘোষএ পৃথিবীতে ॥ 

কোন বেশে কোনখানে আছে পঞ্চ জন। 

পার্থ লক্ষ্য বিদ্ধিতে ন৷ উঠে কি কাঁরণ॥ 

এত শুনি বলিতে লাগিল! যছুবীর। 

হের দেখ দ্বিজসভা মধ্যে যুধিষ্ঠির ॥ 

এখনি কেমতে উঠিবেক ধনগ্রয়। 
লক্ষ্য বিদ্ধিবাঁরে তারে কেহ নাহি কয় ॥ 

যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রপদ বলিব । 

লক্ষ্য বিদ্ধিবাঁরে পার্থ তখনি উঠিব ॥ 

ভণিতা-_ 

আদিপর্ধে ভারত ব্যাস বিরচিত। 

পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস গায় গীত ॥ 

শেষ 

তবে কৃষ্ণাজ্ঞন আর দানব ঈশ্বর । 

তিন জন প্রদক্ষিণ কৈল। বৈশ্বানর ॥ 

বর দিয়! হুতাঁশন নিজাশরয়ে গেল। 

আনন্দিত হইয়] চলিল৷ তিন জন ॥ 

পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র । 

কৃষণজ্ভবনলীল। সব পাগুব চরিত্র ॥ 

ব্যাসবিরচিত কথ বিচিত্র সুন্দর । 

যাহার শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 

সেই কথা বলি আমি রচিয়। পয়ার । 

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 

দেশ পূর্বাপর স্থিতি || ইত্যাদি !। 

৬৩৬। মহাভারত- বিরাটপর্বব। 

রচয়িতা--কাশীরাম দাঁপ। পত্র ৩-১২, 
১৬-৬৪, ৬৯-৭৭, অসম্পূর্ণ ॥ বাঙ্গাল। তুলট 

কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 

প.ক্তি লেখা । কতিপয় পত্রের কিছু কিছু 
অংশ নাই। পরিমাণ ১৩০ ১৪॥০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল প্রসতি নাই । তৃতীয় পত্রে_- 

ত্রৈলোক্যে বিদিত যে জনার রূপ গুণ। 

কেমতে লুকাবে ভাই এমত অজ্জন ॥ 

অজ্প্রন বলিল দেব আছএ উপায়। 
নপুংম$ বেশ আমি আচ্ছাধিব কাঁয়॥ 

দুই ব'হু লুক।ইব শঙ্খ আচ্ছাদনে। 
পীর বেশ কুগুল পরিব ছুই কাঁনে ॥ 

রাজ লিজ্ঞাসিলে এই ধিব পরিচয় । 

পূর্বে আছিলাঙ আমি পাগুব আলয় ॥ 

তার ভাঁধ্য। দ্রোপৰীর আছিলাও নৃত্যক 

এই হেতু বাল্যকালে হৈল নপুংসক ॥ 
ভণিতা-- 

রহন্য বিরাট পন্ব কিচকের বধে। 

কাশাদাঁস কহে দ্বিজচরণ (প্রসাণে ॥ 

রি 

অন্যরূপে শান্তি মোরে পাব নহিব। 

উত্তর! কন্তারে দিয়া পাগুবে ভজিব । 

পৃথিবীর যত রাজার পূজিত যে জন। 

ভাগ্য উদয়ে হেন জনে করিব পুজন ॥ 

উত্তর বলিল তাত কিছু নাহি ভয়। 

বড় ক্ষমাশীল ধম দয়ালু সদয় ॥ 

তোমার যতেক পোষ নাহি কিছু মনে । 

সদাই করেন দয়। বুঝহ আপনে ॥ 

ত্রিগর্ত রাজার ভয়ে করিল উদ্ধার। 

কুরুভয়ে নিস্তারিল অনু গ্রহে যার ॥ 

ভাল বিচারিলে তাঁত লইল মোর মনে । 

অঙ্গনে ৪ ৪ ৪ 

৬৩৭1 মহাভারত, বনপর্বেধ 

সাবিত্রী উপাখ্যান । 

রটয়িত কাঁশীবাম দ্রান। পজজজ ১-১০, 

সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । প্রতি 



২১২ 

পৃষ্ঠায় ৯ পড.ক্কি, এক পৃষ্ঠায় মাত্র ১০ পঙকক্তি 

লেখা । পরিমাণ ১২।১৪।০৭ ইঞ্চি । 

লিপিকাল ১২৫০ সাল। 

শ্শ্রদুর্গা ॥ 

অথ প্রীমহাভারথে বনপর্কে সাবিত্রি 
উপাক্ষন লিক্ষতে ॥ 

যুধিষ্ঠির বলে অবধান মহামুনি। 

শুনিল রামের কথ অপূর্ব কাহিনি ॥ 
মুক্ত হৈল শরীর সফল হৈল জন্ম । 
সাবিত্রী কাহার কন্তা কিবা তার ধশ্ম ॥ 

কোন ধন্ন আচরিল কিব! উগ্র তপে। 

কোঁন২ কন্ম উদ্ধারিল কোন রূপে ॥ 

শুনিবাঁরে ইৎস। বড় হইল অন্তরে । 

মুনিরাজ বিস্তার করিয়৷ কহ মোরে ॥ 
শেষ-”- 

এই হেতু সর্বজন সংসার ভিতরে । 
সাবিত্রী সমান করি আশীর্বাদ করে ॥ 

পূর্ব্বের বৃত্তাস্ত এই ধর্মের নন্দন । 

ত্রৌপদ্বীরে দেখি সব তাহার লক্ষণ ॥ 

পতিত্রতী। ছিল এক কোঁষ্টীকের নীরী । 

সেই মত দ্রৌপদী শুনহ ধর্শকারি ॥ 
এত শুনি ধন্মরাঁজ জিজ্ঞাসে মুনিরে। 
পতিত্রতা। ধম্মকথ। কহ মুনি মোরে ॥ 

ভারথ পঙ্কজ বিরচিল মুনি ব্যাস। 
সাবিত্রীর যত কথ! কহে কাশীদাস ॥ 

ইতি সাবিত্রির উপাক্ষন সমাঞ্তং ॥ লিখিতং 

শরীধুরামৌহন হাজরা । সাং গোপালপুর 
পুস্তকমিদং শ্রীসনীতন পাল ॥ সাং কীঃ মাড় 
পং চন্দ্রকোনা। সন ১২৫০ সাল তারিখ 

৬ আশ্িন বৃহস্পতি বার ॥ 
অসিত 

সাহিত্য-পরিষৎ-প ত্রিক!। [ ৪র্থ সংখ্যা 

৬৩৮। মহাভারত--বির টপর্ব্ব | 

রচয়িতা_কাশীরাম দাঁস। পত্র ১-১০, 
১২-৫৮, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল। তুলট কাগদ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পও.ক্তি পথান্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৪ ৮ ৫ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১১৮৩ সাল। আরম্ত__ 

৬৭ শ্রতীরাধাকষণ ॥ 

অথ বিরাট পর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন। 

দুধ্যোধনভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগরমধ্যে রহিল। অজ্ঞাতে। 

কোন বেশে বৎসরেক রহিল। তথাঁতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন কুরুরাজ। 

ঘাদ্দশ বত্সর বঞ্চে অরণ্যের মাঝ ॥ 

পঞ্চ ভাই পাগুব পাঞ্চালি সমুদিত। 
বহু ছ্বিজগণ সহ ধোম্য পুরোহিত ॥ 
সভাকে চাহিয়। কল ধর্শের নন্দন | 

পূর্বে জাহ। করিল নির্ণয় সভাজন ॥ 

বন্বীন উপবান্তে এক সন্বঘনব। 

অজ্ঞাতে রহিব তূবি পঞ্চ সহোদর ॥ 

বুঝিঞা করহ কার্য ইহার বিধান । 
বতসরেক অজ্ঞাত থাকার কোন স্থান ॥ 

ভণিতা-- 

কাশীরাম দাস কহে সাধুজনপায়। 

পাইব পরম পদ জাহার সহায় ॥ 

শেষ-_ 

উৎসব করিল তবে বিভার কারণ । 

নট নটা নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥ 
নান! বুক্ষ রোপিল বিবিধ পুষ্পমাঁলা । 

প্রতি দ্বারে হেমকুস্ত প্রতি দ্বারে কল ॥ 
নান। অলঙ্কারে বর কন্ত। বিভূষিল। 

রোহিণী চন্দ্রমা জেন একত্রে মিলিল ॥ 



৬৩ বর্ষ] 

শুভ ক্ষণে দোহাঁকার বিভা করাইল। 

নান। রত্ব নানা দান মত্গ্যরীজে দিল ॥ 

পাঁগবের উদয় শুনয়ে যেই জন। 

সর্বদুঃখ খণ্ডে তার ব্যামের বচন ॥ 

সেই কথ। কহি আঁমি পাঁচালির মত। 

এত দূরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাঞ্চ ! 

লিখিতং শ্ীবৈদ্যনাথ মিংহ সন 
তিরাশী সাল তারিখ ৩ টজৈষ্টী রোজ সোমবার । 
দ্থ দিই [ ইত্যাদি ]1 

১১৮৩ 

৬৩৯। মহ!ভারত- _বিরাঁটপর্বব। 

রচষিতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৩, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 

পু্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পউ.ভ্তি লেখা । পত্র 
কীটদষ্ট এবং ১ হইতে ২০ পত্রের দক্ষিণ ভাঁগ 

গলিত। পরিমাণ ইর্চি | 
িপিকাল ১২১৩ সাঁল। 

'"*বিরাট পর্ব লিক্ষতে। 
জন্মেজয় বলেন কিছু-'*। 

দুর্য্যোধনভয়ে পূর্বে পিতাযহগণ ॥ 
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে। 

কোঁন২ বেশে সভে রহিল কেমতে ॥ 

“* "বলেন শুন কুরুরাজ। 

দ্বাদশ বতমর অস্তে অরণ্যের মাঝ ॥ 

'**পাগুব পাঞ্চালী সমন্বিত। 

বছ দ্বিজগণ সহ ধৌম্য পুরোহিত ॥ 
সভারে চাহিয়া বলেন ধর্শের'"" | 

'**পৃর্ব্বে ষাহা। করিল নির্ণয় ॥ 
বনবাস উপরতে .**সম্বখসর । 

অজাত রহিব কষ! পঞ্চ সহোদর ॥ 

১৬৩০ ১৮ ৫1০ 

আবরস্ত-_ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ২১৩ 

বুঝিয়৷ করহ ভাই ইহার বিধান। 
বং্সরেক অজ্ঞাতে রহিব কোন স্থান ॥ 

শেষ-. 

উতমব করিল সভে বিভার কারণ । 
নট নটা নৃত্য গীত...বাজন॥ 
নান। বৃক্ষ দ্বারেতে রোপিল পৃষ্পমাঁল!। 
প্রতি দ্বারে হেমকুস্ত প্রতি দ্বারে কল ॥ 

নান অলঙ্কারে বর কন্যারে ভূষিল। 

রোহিণী চন্দ্রম। জেন একত্র মিলিল ॥ 

শুভ ক্ষণ করি দৃহার বিভা করাইল। 

হয় হত্তী নাঁন। রত্র মহ্গ্যরাঁজ। দিল ॥ 

মহাভারতের কথ অমুত লহরী । 

কাহার শকতি তাহ! বণিবারে পারি ॥ 

পাঁগবের উদয় শুময় জেই জন। 

সর্ব দুঃখ হরে তার ব্যাসের বচন ॥ 

সেই কথা কহি আমি রচিয়! পয়ার | 

অবহেলে শ্রনে জেন ধকল সংসার ॥ 

পণ্ডিত জনে বাক জেন কর্ণামুত। 

কাশীরাম দাস সাঁপু জনে প্রণিপাত। 

এত দূৰে বিরাঁট পর্ব হইল সমাঁপ ! 

ইতি পুস্তক সন ১২১৩ সাল তারিখ ১৩ 

আশ্বিন জথ দিষ্ট | ইত্যারদি।। এই পুন্তক 
বাঁলিয়! সাকীনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্থর নকলে 

জাঁনিবেন। 

৬৪০। মহাভারত--বিরাটপর্র্ব। 

রচয্িতা-_কাঁশীরাম দাঁস। পন্ত্র ১-৮৩; 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিক 

পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্তি, কতিপয় পৃষ্ঠায় ১০ পড.ক্তি 

লেখা । পুখির অবস্থা তাল, লেখ! উত্তম। 

পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাল 

১২৫০ দাল। 

১৩০ ৮ ৪8॥৩ 

আরম্ত- 
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৬/পশ্রীত্রী দুর্গা ॥ 

অথ শ্রীমহাভারথ বিরাট পর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন। 

ছুধ্যোধনভএ পূর্ববে পিতাঁমহগণ ॥ 

বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে । 

বংসরেক নির্বাহ করিল! জেন মতে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ । 

দ্বাদশ বংসর অস্তে অরণ্যের মাঝ ॥ 

পঞ্চ ভাই পাগুব পাঞ্চালী সমোদিত। 

বহু দ্বিজগণ আর ধৌম্য পুরোহিত ॥ 

সভারে চাঁহিয়৷ বলে ধর্মের তনয়। 

সভে জান পূর্বে যাহা করিল নির্ণয় ॥ 

_-ইত্যাদি। 
ভণিতা-_ 

কাশীদাঁস কহে তাহ! পাঁচালি রচিয়া। 

ইত্যাদি লোৌকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥ 
শেষ 

শুভক্ষণে দুহাঁকাঁর বিভা করাইল । 

নাঁন৷ রত নানা ধন মৎস্তরাজ দিল | 

মহাঁভারথের কথা অমৃত লহবী । 
কাহার শকতি তাঁহ। বণিবারে পারি ॥ 

পাওবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 

সর্বপাপে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥ 
এই কথ কহি আঁমি পাঁচালির মত। 
এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 

ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং 

[ ইত্যাদি] লিখিতং শ্রীমথুরাঁমোহন হাজরা 
সাং গোপালপুর । পুম্তকমিদং শ্রীসনীতন 
পাল সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোঁন৷ সন ১২৫০ 

সাল তাং ২২ আসাড় বুধবার বেল! ছুই 
প্রহর । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা [ ৪র্থ সংখ্যা 

৬৪১। মহাভারত-_বির।টপর্বর 

রচষিতা--কাশীরাম দাস। পত্র ২-১%, 

অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। এক 

এক পুষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙব্তি লেখা । 

কিছু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। কয়েক 

পত্রের অর্ধাংশ নাই । পরিমাণ ১৪1০ ৯৫ 

ইঞ্চি । লিপিকাল ১২২৯ সাঁল। দ্বিতীয় 
পজের আরম্ভ-_ 

বংসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয় । 
তত দিন যথাস্থানে সভে রহ গিয়া ॥ 

দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নুপমণি। 

মুচ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরণী ॥ 

বিধাতা করিল মোরে এমত কুদ্িন । 

মৃত সম নির্ববাহিব ব্রা্ষণবিহীন ॥ 

ভ্রাতগণ ধন্ম আদি জত দ্বিজ আর । 
রাঁজারে প্রবোধ করে বিবিধ প্রকার ॥ 

আপদ কাঁলেতে রাঁজ। অধৈধ্য না হই। 
রাজ্য হইলে শক্রগণে হইবে বিজই ॥ 

বড়২ বাঁজাগণ বিপদে পড়িয়।। 

পুনরপি কাঁধ্য সাধে মন্ত্রণ। করিয়।। 

এত বলি শান্ত করি তুষিল রাঁজন। 

আশীর্বাদ করি গেল৷ জত দ্বিজগণ ॥ 

শেষ _ | 
নান। অলঙ্কারে বর কন্তারে ভূষিল। 

রোহিণী চন্দ্র! জেন একত্র মিলিল ॥ 

শুভ ন্বণে দুহাকার বিভা করাইল। 

পুণিমীর চন্দ্র দুহে উভয় মিলিল ॥ 
রোহিণী চক্দ্রমা জেন হইল শোভন । 

দেখি আনন্দিত হইল সব বন্ধুগণ ॥ 
নান! রত্ব নান! দান মত্ল্তরাজা দিল ॥ 

মহাভারথের কথা অ্বত সমান । 

কাশীরাম দেব কহে গুনে পুণ্যধান । 
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পাগুবের উদয় হইল জেই জন শুনে। 

আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে২ ॥ 

মহাভারথের কথা অত সমান । 

এত দূরে বিরাট পর্ধব হইল সমাঁধাঁন ॥ 
ইতি বিরাট পর্ব সমাঞ্ঠ ॥ জথ! দৃষ্টং 

[ ইত্যাদি ]। এই পুস্তক শ্রীফীত মহাশয়ের 
আজ্ঞায় সমাপ্ত ॥ স্থন২ ওরে ভাই পণ্ডিত 

স্বজন । পুস্তক লিখিল জেব। তীহাঁর কথন ॥ 

বর্ধমান চাঁকেল! হাবিলি পরগনা । পাঁচড়া 

গ্রামে বাস জানে সর্বজনা ॥ সয়ক্ষরমিদং 

শ্রীকাশীনাথ দত্ত। অন্য কম্ম নাহি সদা 

কীতবত তত্ব ॥ অন্তায় করিয়া জেবা দোঁস 

দিবে মোরে । বিচার করিবেন গুরু কি বলিব 

তারে ইতি সন ১২২৯ বার মও উনতিরিষ 

সাল তারিখ ৯ ফাঁলগুন রবিবার সমাপ্ত 

হইলো 

৬৪২1 মহান্ডারত-_বিরাটপর্ব্ণ | 

রচফিতা--কাঁশীরাঁম দাঁস। পত্র ১-৯১, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাঁগজ। অধিক 

পৃষ্ঠায় ৯» পঙক্তি, কয়েক পৃষ্ঠায় ১০ পওক্তি 
লেখা । প্রথম পঞ্জের কিয়দংশ নাই এবং 

শেষ পত্রের ২য় পৃষ্ঠার লেখ! অস্পষ্ট । পরিমাণ 

১১৮৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৪৮ (?) সাল। 

শেষ-- 

আনন্দে অবধি নীঞ্জি মৎন্যের ভবনে । 

জাহাঁর মন্দিরে দেখ দেব নারায়ণে ॥ 

বিরাট পতি দেখ বড় ভাগ্যবানি | 

সজল নয়ানে দেখে দেব নারায়ণ ॥ 

বিরাটেবে কোল দিল। দেব গদাধর। 

লোটাইয়া পড়ে রাঁজ। ভূমির উপর ॥ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৫ 

এমতে রহিলা। সভে বিরাট ভবনে । 

হেথ। পাইল বার্তী রাঁজ। ছুষ্যোধনে ॥ 

বিরাঁট পর্বের কথ কহিল সভ। আগে । 
বিস্তার. **. পর্ব উদ্যোগে ॥ 

মহাভারতের কথা অমুত লহরি। 

কাহার শকতি ইহ! বণিবারে পারি ॥ 
পাগুবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 

তার বংশ বুদ্ধি হয় ব্যাসের বচন ॥ 

সেই কথ কহি আমি পাঁচালির মত। 

এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাগ্র ॥ 
জথ দৃষ্টং | ইত্যাদি ]। পিখিত্বং শ্রীপঞ্ধানন 
দাস বৈদ্ঠী ॥ যোকাঁম..----শ্বীযীত লোচন:" 

পের বাড়ি ॥ এ পুস্থক শীআম্মারাম হাসি 

তাঁতির পাঠ্য**হইল ॥ ইতি সন ১০৪৮ €?) 

সাল। তারিখ ৮ আই জৈষ্টী ! 
০০ পি 

৬৪৩। মহাভারত- বিরাটপর্ব্ব। 

রচয়িতা--কাঁশীরাম দাস। পত্র ৭-১২১ 

১-২) ৫৪-৬৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গীলা তুলট 

কাঁগর্দ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পরক্তি লেখা । 

মত্ত পত্র কীটদংশনে জক্ষরিত ও বিনষ্ট । 

শেষ কয়েক পরের অংশবিশেষ মাত 

বর্তমান। পরিমাণ ১৩1০ ৫ ইঞ্চি | লিপি- 

কাল ১২৫১ সাঁল। শেষ পত্রের এই অংশটুকু 

মাত্র আছে ।-- ঁ 

০০৭ গো মহিষ অবুতে১ ॥ 

জিজগণে দক্ষিণ দিলেন বৃুতর । 

কল্যাঁণ করিয়া '*" *-. ॥ 

ভারতের শুনে পুণ্যবান । 

পৃথিবীতে স্থখ নাহি তাহার সমান ॥ 

দিব্য জান জন্মে হয় পাঁপের বিনাশ । 

কাশীরাম দাস ॥ 
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পাগুবের উদয় শুনয়ে জেই জনে । 

সর্ব্ব দুখ হরে সেহ ব্যাসের বচনে ॥ 
মত। | 

এত দূরে বিরাট পর্ব সমাপ্ত ॥ 

সন ১২৫১ সাল। 

৬৪৪। মহাঁভারত- বিরাটপর্ব্ব। 

রচয়িতা -কাশীরাম দাস। পত্র ১৪-১৫, 
২১-৫৫) ৫৯-৭৩১ ৮৩-৮৯১ অসম্পূর্ণ । বাঙাল! 

তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
লেখা । পত্র প্রায় গলিত এবং অনেক পত্রের 

কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৪॥০ ৫ 
ইঞ্চি। শেষ অংশও অসম্পূর্ণ । স্থৃতরাং 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ভণিতাঁ_ 

কাশীরাম দাস কহে এই মাত্র সার । 

কাল ভূজঙ্গের হাথে যদি হবে পাঁর ॥ 

শেষ-_ 

কাণে শুনিবার যোগ জেই কথা নহে। 

পুন২ কহিস শরীরে কত সহে। 

মোর কথা কন্ক ন। জানিস ভাল মতে । 

কেমনে কহিস ক্ক আমার সাক্ষাতে ॥ 

কহিতে কহিতে রাজার হইল কোপমতি। 

হাঁথেতে আছিল পাশ। মাইল শীঘ্রগতি ॥ 

অক্ষ সারি গ্রহারিল রাজাঁর বদনে। 

ফুটিয়৷ শোণিত বারি হইল ততক্ষণে ॥ 

অক্রোঁধ অজাতশক্র ধর্মের নন্দন | 

ছুই হাথে কধির ধরিল ততক্ষণ ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 

৬৪৫। মহাঁভারত- বিরাটপর্ব্ব। 

রচয়িতা _কাঁশীরাম দাস। পত্র ১-৪৯, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৬ পঙক্তি লেখা । পত্র 

কীটদষ্ট। কতিপয় পত্রের কিয়দংশ নাঁই। 

পরিমাণ ১৪১৫৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ও 

লিপিকাল প্রভৃতি নাই । ভণিতা_ 
কাশীদাস কহে তাহ! পাচালি রচিয়া। 

ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয় ॥ 

উত্তরগোগূহে কর্ণের সহিত অঞ্জনের যুদ্ধ 
বর্ণনায় ৪৯ পত্র শেষ হইয়াছে । যথা-_ 

এড়িল গরুড়বাণ ইন্দ্রের নন্দন । 

ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥ 

দেখি বাণ এড়িল তবে বীর ধনগ্রয়। 

দশ দ্রিগ সকল করেন অগ্রিময় ॥ 

যেমন প্রলয়কাঁলে সংহারিতে স্থষ্টি | 

ঝাকে২ হয় সৈন্য হুতাঁশন বুষ্টি ॥ 

পালায় সকল সৈন্ত কেহ নাহি রহে। 

মেঘবাঁণে নিবারিল সুধ্যের তনয়ে ॥ 

৬৪৬। মহাভারত-_বিরাটপর্ব্ধ। 

রচয্িতা--কাঁশীরাম দাস। পন্তর ৬-১৪, 

১৬-১৯, ২১, ২৬-৪৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে 
১৮ পঙ্ক্তি লেখা । কতিপয় পঞজ্জের অংশ- 

বিশেষ নাই । পরিমাণ ১৪1০ ৫০ ইঞ্চি । 

লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। ভণিতা-_ 

মহাভারথের কথা বলিতে কে পারে। 

হেন তেল। বাদ্ধি চাহি সিন্ধু তরিবায়ে ॥ 



৬৩ ব্ধ॥ 

কাশীরাম দাঁস কহে সাঁধুজনপায়। 

পাইবে পরম পদ জাহার সহায় ॥ 

শেষ--_ 

দেখিয় বিরাট রাজ। কুপিল অন্তরে । 

কক্কেরে চাহিয়া বলে ককশ উত্তরে ॥ 

হে কষ্ক কি হেতু তোমার এমত ব্যবহার । 

কেমনে বসিলে তুমি আঁসনে আমার ॥ 

ধশ্ম স্থধীর বলি বৈপাইল নিকটে । 

কোন্ বুদ্ধ্যে বসিলে আমার রাঁজপাটে ॥ 

বহিবার কালে লা আমি ত্রহ্মচারী । 

ভূমিতে শয়ন আমার ফলমুলাহারাী ॥ 

কোন দ্রব্যে আর নাহিক অভিলাষ । 

এখন আপন কম্ম করিল। প্রকাশ ॥ 

অন্গ্রহ করি তোমা করি সভাসদ । 

ইবে ইৎস1] হইল লইতে রাঁজপদ ॥ 

না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর । 
বিচ্যমানে আমার সম্ভব নাঞ্িও তোর ॥ 

মহাভারত--বিরাটপর্বব। ৬৪৭। 

রচয়িতা-কাশীরাম দাঁসপ। পত্র ১-২৫, 

অসম্পূর্ণ। ছুভীজ করা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৬ পডক্তি লেখা । 

বহু পত্রের বাম ও দক্ষিণ উভয় অংশ গলিত 

ও ছিন্ন। ২য় পত্রের প্রথম ভাজ নাই। 

পরিমাণ ১৩০ ৮ ৫|০ ইঞ্চি। লিপিকাল 

নাই। ভণিতা__ 
ভারথ বিজয় কথ পাগুব আখ্যান । 

কাশীরাম দাম কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

শেষ-- 

আমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বলিল বচন। 

ধনপতি জিনি ধনে করিল পূজন ॥ 

বাঙ্ীল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ২১৭ 

মে হইতে ধনঞ্জয় নাম মোর খুইল। 

তেকারণে নাম মোর ধনগ্রয় হৈল ॥ 

উত্তর কহিল কহ বীরচুড়ামণি। 
কি করিল দেখিয়া সে স্থবলনন্দিনী ॥ 
অজ্ভন বপিল প্রাতে উঠিয়। গান্ধারী । 
সহশ্ কনকপুস্প হেমথালে করি ॥ 

নানা গন্ধ চন্দন অনেক উপহারে | 
বহু নারীগণ সঙ্গে পূজিতে শঙ্করে ॥ 

৬৪৮। মহাভারত-_ বিরাটপব্ব | 

রচয়িতা--কাঁশীরাম দাস। পত্র ১৯, 

২১১ ২৩, ২৫, ২৭১ ২৯-৩০, ৩৩-৩9৪, অসম্পৃণ 

বাঙ্গাল। তুলট কাগজ । এক এক পুষ্ঠায় 

৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ 
১৪।০ ১৪4০ ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি নাই । 
১৯ পত্রের আরম্ভ-_ 

অন্তঃপুর গেল! কষা সৃদেষ্ার ঘর ॥ 

রজনী প্রভাত হৈল আইল সর্বজন । 

রাজাকে করিল জ্ঞাত রাজমন্্রিগণ ॥ 

কীচক দহিতে' গেল। জত বন্ধুগণ। 

গন্ধর্ধরবের হাথে হেল সভার নিধন ॥ 

তা৷ সভারে মারি সৈরিঞ্ষী মুক্ত কৰি দিল। 
পুনঃ টরিক্ধী তোমার পুরে প্রবেশিল ॥ 

আর মবংস্যদ্দেশের নাহিক প্রতিকার । 

গন্ধর্ধের হাতে সভে হইব সংহার ॥ 

মনোরম। সৈরিগ্রী পরম স্ন্দরী | 

তার পানে চাহিলে গন্ধবর্ব জাব মার ॥ 

ভণিতা-_- | 

কাশীরাম দেব কহে রচিয়। পার । 

অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 



২১৮ 

৬৪৯। মহান্ডারত- বিরাটপর্বব ৷ 

রচয়িত|-_কাশীরাম দাস। পত্র ৪-১২, 

২৬, অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাঁল৷ তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙক্তি লেখ।। 
একটি পত্র গলিত এবং কতিপয় পৃষ্ঠার লেখ! 

অস্পষ্ট । পরিমাণ ১৩১ ৪|০ ইঞ্চি । লিপি- 

কাল নাই। ৪র্থ পত্রের আরস্ত-_ 

তার স্থানে বংসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে ॥ 

কহিব সৈরি্ী আমি বেশকন্ম জানি । 

শুনিএ। অবশ্ঠ মোরে রাখিবেন রাণী ॥ 

এত শুনি তুষ্ট হেলা ধশ্মের নন্দন । 
অগ্নিহোত্র ধৌম্যেরে কৰিল সমর্পণ ॥ 

ভণিতা-__ 

মহাঁভারথের কথা অন্ত সমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

৬৫০। মহান্ডারত-_বিরাটপর্বব 

রচয়িতা--কাশীরাম দাঁস। পত্র 

১৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! হুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙক্তি লেখা । 

পরিমাণ ১৩১ ৪৮০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল নাই। 

৫ম পত্রটি অন্য এক পুথির মনে হয়। পাঁচটি 
পাতাই কীটদষ্ট ও ছিন্ন, উদ্ধৃতি অনাবশ্ঠক। 

ভিতা_ 

মহাভারথের কথা অমৃত লহরী। 
কাশী কহে সাধুজন শুনে কর্ণ ভরি । 

৫-৮) 

৬৫১। মহাভারত- বিরাটপর্বর্ব। 

রচয্িতা--কাঁশীরীম দাস । পত্র ১, ৪-৬, 

৯, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গীল। তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পডঙক্তি লেখা । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ৪র্থ সধধ্য 

পরিমাণ ১৪।০ ১ ৪॥০ ইঞ্চি । লিপিকাল নাই 

আরম্ত-_ 

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ। শ্রীশ্ীতুর্গাএ নমঃ ॥ 

বিরাট পর্ব আরস্ত ॥ 

জন্মেজয় বৈল কহ শুনি তপোধন। 

হুধ্যোধনতয়ে পূর্ব পিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগরমধ্যে রহিল! অজ্ঞাঁতে। 

কোন বেশে বত্সরেক রহিল কেমতে ॥ 

ভণিত।-_ 

মহাভারথের কথ! অন্ত সমান । 

কাশীরাম কহে সাঁধু সদ করে পান। 

৬৫২। মহাভারত-_বিরাটপর্বব। 

রচয়িতা--কাশীরাম দাস । পত্র ২৪-২৮, 

অসম্পূণ। বাঙ্গীল। তুলট কাগজ। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ৯ পডভ্তি লেখা । পরিমাণ ১৪ ৮ ৪৫০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ২৪ পত্রের 

আরম্ত-_ 

কীচক মরিল যদি হৈল বড় কাধ্য। 

বিরাটে মারিঞ্। লইব নিজ রাজ্য ॥ 

ধন রত্ব পূর্ণ তথা গাভী অপ্রমিত। 
এ সময় তোমার হইব বড় হিত ॥. 

হীনবীধ্য বিরাট জিনিব মুহ্র্তেকে । 
বিচাবে আইলে রাজা আঁজ্ঞ। কর মোঁকে ॥ 

ভণিতা-_ 

মহাঁভারথের কথ। অমৃত লহরী । 

কাশী কহে শুনিলে তরিএ ভববারি ॥ 

৬৫৩। মহাভীরত-_উদ্যোীপর্বব। 
রচয়িতা__কাশীরাম দান। পত্র ১-১৬, 

অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 



৬ঙবর্ধ 

ৃষ্ঠীয় ৯» হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা । লিপি 
অশুদ্ধ ও বালকোঁচিত। পরিমাণ ১২॥০ ৮ ৪॥০ 

ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আরম্ত-_ 

৬৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ 
উদ্যোগ পর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন । 

সত্য হইতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চ জন ॥ 

তদন্তরে কি করিল পার নন্দন । 

আপনার ভাগ রাজা পাবার কারণ ॥ 

কোন দূত পাঠাইলেন হস্তিনা নগরে । 

ধূতরাষ্ট আর কুরু বুঝাবাঁর তরে ॥ 
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান । 

_ অজ্জুনের হাথে বনু পাঁয়। অপমান ॥ 

হস্তিনা আসিয়! রাজা কি ঠকল বিচার । 

কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিচার ॥ 

ভণিতা-_ 

উদ্যোগ পর্ধের কথা অম্বত সমান । 

ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 

কাশীরাম দাস কহে রচিয়। পয়ার। 

অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 

১৬ পত্রের পর লিপিকর লিপিকর্মে বিরত 

হইয়াছেন। অন্য কোনও ব্যক্তি “ইতি সন 
১২৩৫ সাল তাং ২৭ চৈত্র” ইত্যাদি লিখিয়! 

রাখিয়াছেন, হস্তাক্ষর দৃষ্টে ইহাই মনে হয়। 
ররর ই, রী 

৬৫৪1 মহাভারত- উদ্যোগপর্ব্। 

রচয়িতা--কাশীরাম দাঁম। পত্র ১-৬৬, 

সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পউব্ক্তি লেখ|। 

পরিমাণ ১৪১৮৪1০ ইঞ্চি । লিপিকাল 

১২৫১ সাল। আরম্ভ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরৎ ২১৯ 

৭ শ্রীকুষ্ণীয় নম। 
অথ উতজোগ পর্ব লিক্ষ্যতে। 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইল! পঞ্চ জন ॥ 
তদন্তরে কি কম্ম করিল পিতামহগণ। 

আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ ॥ 

কোন দূত পাঠাইল! হস্তিন| নগরে । 
ধৃতরাষ্ট্র আদি দুষ্যোঁধনে বুঝাবারে ॥ 

উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান । 
অঞ্ছ্নের হাথে বড় পাইল অপমান ॥ 

শিবিরে আমসিএ। রাজ কি ঠকল বিচার । 

শুনি কহ্ মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥| 

শেষ- 

না ভাবিহ ছুষ্খ মাতা জাই নিজগ্থানে। 
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥ 

মাএ প্রণমিয়া কর্ণ গেল নিকেতনে। 

অশ্রতলোচনে কুন্তী আইল৷ নিজগ্বাঁনে ॥ 

মহাঁভারথের কথা অমুতলহরী । 

কাহার শকতি ইহা বণিবারে পারি ॥ 

ব্যাস বিরচিত কথা অমৃত সমাঁন। 

সংসারে দুর্লভ নাঁহি ইহার সমান। 
কাশীরাম দাস কহে বন্দি নারারণ। 

নিরবধি রহু মন গোবিনচরণ ॥ 

উত্তজোগ সমাপ্ত শুনিল জন্মেজয় । 

ভীন্ষপর্ব্ব কথ। কহ মুণি মহাশয় ॥ 
ইতি উতজোগপর্বর সমাপ্ত হইল ॥ সন ১২৫১ 

সাল তান্নিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গল বার তিথি 

নবমী বোধনং বেল। তিতিয় প্রহর গত এ্রযুত 

হরিপ্রসাদ শিংহের পীড়াতে বসিয়! লিখিতং 

প্রক্ষেত্রলাল সিংহশ্য সাকিনে বালিয়! এই 

পুথি ॥ কাগজে সমাপ॥ 



২২, 

৬৫৫। মহাভারত-_উদ্যোগ পর্বব। 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস । পত্র ১-৩১, 

৩৩-৭৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল৷ তুলট কাগজ । 

এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পডক্তি লেখ! । 

পরিমাণ ১৪৯৮ ৪৭/০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 

১২৫৭ সাঁল। আরম্ত-_ 

৬৭ শ্রীশ্রীজয়তুর্গা ॥ 

অথ শ্রীমহাভারথ উজ্জোগপর্বব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন। 

সত্য হৈতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন ॥ 
তদস্তরে কি করিল। পিতী'মহগণ। 

আপনার নিজ রাজ্য পাবার কারণ ॥ 

কোন দূতে পাঠাইল। হস্তিনা ভুবনে । 

উত্তরগোগৃহযুদ্ধে কৌরব প্রপণান। 
অভ্্রনের হাথে পায়্যা মহ অপমান । 

কি কন্ম করিল। তবে ইহার বিধান ॥ 

শেষ__ 

তব পুভ্তগণ মাত৷ পাব রাজধানা । 

নিশ্চয় আমার মৃতুযহইব জননি ॥ 

ন। ভাঁবিহ দুখ মাতা জাহ নিজ স্থানে । 

এত বলি দণ্ডবত করিল। চরণে ॥ 

বিদায় মাগিয়। কর্ণ গেল! নিজ পুরে। 

যথাস্থানে গেল! কুস্তী দুঃখিত অন্তরে ॥ 

একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্যোধন। 
সাত অক্ষৌহিণীপতি পাত্র নন্দন ॥ 
সর্ধবসৈন্য সমাবেশ রহিল তথায় । 

এত দূরে উদ্যোগ পর্ব হইল সায়। 
আউ যশ বাড়ে কীন্তি করএ সুন্দর । 
ভারথের পুণ্যকথা অমৃত সোসর॥ 

উদ্যোগ পর্বের কথা অম্থৃত সমান। 

কহে কাশীবাম দাস শুনে পুণ্যবীন ॥ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সখ্য 

ইতি শ্রীমহাভাঁরথ উদজোগপর্ব সমাপ্তং ॥... 

লিখিতং শ্রীমখুরীমোহন হাজরা। সাং 
গোপালপুর । পুস্তকমিদং শ্রীযুত সনাতন 
পাল ॥ সাং কীঃ মাঁড়। পরগনে চন্দ্রকোনা ॥ 

সন ১২৫৭ বার সও সাতান্ন সাল। তারিখ 

১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার তিথি কৃষ্ণ) চতুর্দসী 
বেল! ১২ দণ্ড ॥ 

৬৫৬। মহাঁভারত--উদ্যোগ পর্বব। 

রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ৩ 

৫-৬৯, ৭২-৮৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট 

কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ 

পতি লেখা । শেষ অংশের বহু পঞ্ 

কীটদষ্ট এবং অনেক পত্রের লেখা উঠিয়া 

গিয়াছে । পরিমাণ ১৪।০ ৮৪)০ ইঞ্চি । 

শেষ খণ্ডিত, লিপিকাল প্রভৃতি নাই। কিন্তু 

৩৬ সংখ্যক পত্রের বাম দিকে “সন ১১৪৪ 

লেখা আছে। তৃতীয় পত্রের আরস্ভ-- 

তাদস্তরে কহে ভীম্ম গঙ্গার নন্দন । 

জত যুক্তি কৈলে নাহি লয় মোর মন ॥ 
ভাঁই২ বিভেদ হইতে না জুয়ায় ।. 

হিত উপদেশ রাজা কহিয়ে তোমায় ॥ 

ভাই২ ক্ষেত্রিধন্ম নহে সুশোভন । 

চন্দ্রের উদয় জেন ক্্যের কিরণ ॥ 

নাহিক পৌরুষ ইথে মহা অপযশে। 

হাঁরিলে জিনিলে মান নাহিক বিশেষে ॥ 

তেকারণে যুদ্ধ রাঁজ। নাহি প্রয়োজন । 
সম্্রীতে পাওব সহ করহ মিলন ॥ 

ভগণিতা__ 

কাশীরাম দাম কহে রচিয়। পয়ার। 

ইহ বিন অবণেতে স্থথ নহি আব ॥ 
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